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UVO.

1. Husovo uení jest nerozlunou ásti Husova života

a jeho významu naukov-mravního i historického- Velikost

Husova spoívá ovšem v jeho skutkovém život, povznese-

ném, zaníceném a dsledném až do smrti, ale pravdou jest,

že in u Husa byl vždy podepen myšlenkou a že jen osví-

cenou myšlenkou dospl pi dané povaze oné logické jas-

nosti a nepoddajné vrnosti, kterou se vyznamenal a zv-
nil. Pesn yzato, mlo by se tudíž o jeho uení jednati

ped jeho životem vnjším, ponvadž všecky Husovy skutky

a celý jeho život, mravní i praktický, vyplývaly z jeho ideí

o život a svt, k nimž rzným zpsobem byl došel; nebo

ješt správnji, ml by obojí život, ideový i skutkový, vy-

kládán býti v jednom celku a ve vzájemné souvislosti, aby

vnitní souvislost a souladnost byla pedstavena tak, jak

byla žita; také citový prvek a vlastnosti povahové nabyly

by v takovém jednotném obraze náležitého místa a osvt-

lení. Jisto jest, že pi život tak zevn i vnitn prožitém,

jako byl život Husv, není zcela správno ani vdno od-

trhávat myšlenku od skutku, jenž jest jejím výplodem,'

a že vážné dvody komposice a dlby práce mohou takové

jednání omluviti. Než práv tyto dvody jsou pi moderní

monografii, jež má býti zárove literárním dílem skláda-

ným podle ustáleného typu, rozhodující. Ostatn pro od-

dlené a samostatné projednávání uení Husova mluví i d-
vody vcné, totiž nutnost bedlivého probrání celé soustavy

myšlenkové, v níž Hus žil a z níž práv byly proti nmu

^ Z díliu pedcházejícího o život Huisov jest patrno, že již tam
byla vnována velic3 bedlivá pozornost lifterámímu i myšlenkovému
vývoji a povahopisu mistrovu,

Kybal, Ueni M. Jana Husa, 1



2 Úvod.

zdviženy ony lánky obžaloby, na jichž základ byl v Kost-

nici upálen.

2, Jako pi každé moderní práci historické, tak i zde mu-
síme se pedevším tázati po pramenech uení Husova,

Nemíníme tím otázku po autoritách, o nž se Hus ve svých

názorech opíral, ani po zídlech, z nichž erpal, nýbrž pri-

mérní otázku heuristickou po písemnostech, ve kterých ueni
Husovo jest zaznamenáno a nám uchováno, V celku lze tu

rozeznávati dva druhy pramenv: a) Husovy písemnosti

všeho druhu, b) písemnosti druhých (pátel i nepátel),

které mají vztah k uení Husovu, Mezi písemnosti Husovy
náležejí ovšem na prvním míst jeho spisy, latinské i e-
ské, které jsou z nejvtší ásti vydány a astji byly stu-

dovány. Jsou to práce vtšinou naukové (náležející do oboru

kesanské dogmatiky, morálky a exegese) a jako takové

zaujímá jící význané místo v naší literatue theologické ve

stedním vku. Je jich veliké množství, a akoliv se v mno-
hých kusech opakují, pece lze z nich sestaviti takka úplný

a celistvý obraz Husova názoru životního a svtového.

Nutno ale hned íci, že tento obraz možno sestaviti toliko

umlou rukou moderního skladatele, ponvadž Hus nevy-

ložil svého plného názoru soustavn v jednom nebo nkolika
dílech, nýbrž vyslovil jej porznu ve spisech vtšinou píle-

žitostn skládaných. Spisy školské s výkladem Sentenci

Lombardových v ele nejsou sice bezcenné, ale cena jejich

jako pramene Husova uení jest pece jen relativní, týkajíc

se více technické a methodické stránky Husova výrazu

nežli vlastního jádra myšlenkového, a i toto jest v nich

uloženo a vyloženo. Toto jádro nutno hledati zejména

v jeho spisech pouných (sem náležejí hlavní spisy eské)

a polemických. Všecky tyto spisy (k nimž možno piísti

i vtšinu kázání a list) byly asové, vznikaly z konkrétních

píin a za konkrétním úelem a dodávají uení Husovu
onen aktuální význam reformní, jenž jest vlastní jeho in-

nosti veejné. Podrobným výkladem uvidíme, že Hus jako

theolog literárn zbhlý dovedl sice o všech otázkách svého

oboru pojednati stejn hbit jako jasn, ale že pod vlivem

reformní snahy své osoby i svého prostedí soustedil se

i literárn na nkteré problémy praktické filosofie a politiky,

které pak snažil se ešit od základu a za které dovedl se
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postaviti jako zralý muž i celou svou osobou. Ale ponvadž
šlo práv o praktické otázky denního zájmu vdeckého i po-

litického, jest pirozeno, že proti Husovu názoru postavci.,

byl názor jeho odprc a že za daných spor vznikla celá

polemická literatura protihusovská, I tato literarura jest

dnes dosti známá, tak že jest možno probrati sporné otázk-y

v celé jejich šíi a nestrannosti.

Lze však pokusiti se ješt o více než o pouhé shrnuti

názor vyslovených s obou stran o aktuálních otázkách a

záhadách. Lze zajisté za dnešního stavu historické theologie

vsaditi ony názory do plného a soustavného obrazu Husova
názoru svtového a životního a vyložiti je v oné asové spo-

jitosti se stedovkou theologií od sv, Augustina až do Vi-

klefa, v jaké byly v dob svého napsání. Husova obdivu-

hodná vyškolenost scholastická (by nebyla zcela pvodní]
iní zajisté tento pokus zcela možný, a akoliv v celkových

djinách stedovké theologie zstane tento pokus v pim-
eném pozadí, pece v detailní monografii úmrn stavné
mže nalézti svoje oprávnní, jež jest tím vtší, ím osoba

autorova byla historicky i národn významnjší. Spisovatel

lituje, že mohl tento vdný úkol, spojující eskou myšlenku
se svtovou, vyplniti toliko z ásti.

3. V samostatném spise o uení Husov slušelo by ped
vlastní výklad soustavný položiti výklad o psychologicicé a

ideové formaci Husových názor, se zvláštním zetelem
k universitnímu prostedí pražskému, ve kterém Hus vy-

rostl. Bylo by teba vystihnouti pedn, jakou intellektuální

kulturu Hus si osvojil jako student Pražské university; po-

tom stanoviti, jak Hus tuto kulturu rozšioval a prohluboval

jednak uitelskou psobností, jednak vlastním studiem dal-

ším, a to speciáln studiem bible, sv, otc, najm Lombarda
a Gratiána, studiem spis domácích theolog a studiem

spis Viklefových; konen bylo by teba vyzkoumati, jak

na další rozvoj Husovy mysli a jejího významu literárního

psobila reformní innost v Betlém, poradní innost na
dvoe arcibiskupském, velký zápas s officiálním svtem
církevním, pobyt na venkov a posléze horená innost ob-

haj ovací v Kostnici, Avšak tento výklad lze si zde odpustiti,

nebo v dané souvislostí hodí se lépe do ásti vnované ži-

W
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votu Husovu,' a pokud v této ásti není vyerpán, náleží do

ásti o spisech Husových, kde možno také zodpovdti n-
které formální a technické otázky Husova vývoje literár-

ního a rozebrati podrobn zvlášt (více zajímavou než d-
ležitou) otázku o závislosti Husových spis na jeho ped-

chdcích, speciáln na Viklefovi,

Omezíme-li se tudíž na ást systematickou, budeme

moci postupovati pi výkladu uení Husova podle osvd-

ených vzor, jež nám poskytuje theologická literatura

starší i novjší. Ze speciálních prací o uení Husa samého

sluší uvésti jako dležitjší pouze práce N e a n d e-

rovy-, Bohringerovy", Friedrichovy*, Schwa-
b e o v y^ L e c h 1 e r o v y®, L e n z o v y

'
, L o s e r t h o v y"

,

Gottschickovy", Kropatschkov y'". Sedlá-

' Srovn, na p, díl I str. 13—24, 39 n., 54 n., 59—61, 70 n., 99 n.,

123 n., 147 n., 195—202, 293 n., 352—360, 397 n., 405 n., 475 n., II str.

17—21, 32—41, 62—68, 134 a d., 157 n.. 195 a d., 232 a d., 256 a d.,

378 a d., 394—3%. 415 n , 429 a d., 438—440.
' A u á- N e a n d e r, Allgemeine Geschichte der christlichen Re-

ligion tmd Kirche, VI. 1852.

^ ¥ r. B ó h r i n g e r, Die Kirohe Christi und ihre Zeugen, II. 4.

Abt. II. 1858.
* Joh. Friedrich, Die Lehre des Johann Hus und ihre Be-

deutung fiir die Entwiokliing der neueren Zeit. Eine Habilitatíons-

srchrift. 1862
'^ Fr. Schwab e, Die refoirmaitorisohe Theologie des Johann

Hus. 1862.
" Gotth, Lechler, Jchann vom Wiclif und die Vorgeschichte

der Relorniation, II. sv. 1873. — Otisk odtiid: Johannes Hus. Ein Le-

bensibild auis der Vorgesichichte der Reformiaition (Schriften des Ver-
eins fiir Reformationsgesohichte, Nr. 28], 1890. Do eštiny peložil

Boh. Mareš, 1891.

' A. L e n z. Uení M. Jana Husí na základ latin&kých i eských
spisv jeho, iaikož i odsouzení Husov^o na snmu kostnickém (Ddictví
sv. Prokopa . 13), 1875. — Srov. týž ve Vlasti XII, XIV, XXII, as.
kat. duch. 1871 a j.

" J o h. L o s e r t h, Hus und Wiclif. Zur Genesis der husiti-

schen Lehre, 1884. — Srov, týž i. Hus v RE' VlII. 472 sv., kde jsou

zaznamenány i další spisy téhož badatele.
' J. Gottschick, Hus', Luther's und Zwinglis' Lehre von der

Kirche. v ZKG. VIII. Heft 3. u. 4. (1886).
'^ Fr. Kropatscheck, Das Sohriftprinzip der lutherischen

Kirche, I. 1904 (srov. píliš píznivý posudek V. Kybalv v H. X,

218—219).
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kovy^ a Hauckovy.- Jsou to práce tém všecky ten-

denní, bu konfessionáln nebo národnostn, a co horšího,

práce neúplné a dnes neuspokojivé,'^ Jediný Lenz pokusil se

o soustavný výklad a rozbor uení Husova, ale nehled k ne-

tajené tendenci katolické a k vyloženému rázu obžalova-

címu, spis jeho, vyšlý ped 40 léty, nestaí dnes ani po

stránce theologické, ani po stránce textové a literární. Místo

dlouhého výkladu staí srovnati jeho dílo s naším pokusem,

aby bylo vidti, že o téže vci lze dnes psáti methodicky

i vcn jinak, nežli se psalo ped 40 roky/ Pokud ostatní

spisy jsou cenné, vysvitne z kritických poznámek v dalším

uvedených.

Rozdlení a postup našeho výkladu jest dán
samou povahou theologické soustavy, do níž se pokusíme
uení Husovo vložiti. Tato soustava dlí se dnes obecn ve

dv velké skupiny: v theologii dogmatickou a theologii mo-
rální; v první se jedná o pravdách víry a v druhé o otázkách

mravních, U Husa tohoto moderního rozdlení podle ped-

' J, S e d 1 á k. rzné lánky v Hlídce od r, 1906 a v Studiích a

textech k náboženským djinám eským I, 1913—1914 (srov, posudek
V. Novotného v MM, 1914), lánky budou zvlášt uvedeny na pí-
slušném míst. K nim dlužno piaditi velké dílo téhož autora: M, Jan
Hus z r, 1915 (srov. posudek K. Kroftv v H. 1916 (XXIIJ str.

158— 179), jemuž bude i v této ásti náležitá pozornost vnována,

Alb. H a u c k, Studien zu Johann Huss 1916, práce ten-

denní a neuviteln povrchní; srvn. posudek V, Novotného v MM
1919/20 str, 333—346,

* Sem náleží ješt zapadlé spisy rzné ceny, ale vesmsr anti-

kvované: J. Winkelmann, Garson, Wiclefus, Hussus inter se et

cum reformatoribus comparati, brožura o 147 sir, z r, 1857, — A r m i n
J e e p, týž titul, str, 84, 1857, — Van der Hagen, Jean Hus:
Exposé de sa doctrine sur l'E'glise, 1888, — Z eských spis: A, Rej-
zek, M, Jan z Husince, 1, Struný nástin filosofického vzdlání M,
Jana Husa, 1914 (zcela bezcenné], ,

* Po vcné stránce spisy Lenzovy mají dv základní vady:

1, autor vykládá uení Husovo kuse, sousteduje se na názory sporné

a katolicky závadné, tak že mimodk skládá novou obžalobu Hu-
sovu a obhajobu jeho protivníkv; 2, autor posuzuje a odsuzuje ná-

zory Husovy se stanoviska dnešní dogmatiky katolické, opírající se

o Tridentinuni a Vaticanum, a nechává stranou katolickou' nauku a

její nehotový stav i pozvolný a mnlivý vývoj v dob Husov a ped
Husem, od sv, Augustina a velkých uite'l církevních pes Lombarda
a Tomáše Aq, až k theolagm 14. a 15. s>ol. — Srov. též posudek
J. Kalouska v Osvt, IX, 130.
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metu ovšem nenalézáme, ponvadž Hus (podobn jako sv.

,

Augustin nebo sv. Bernard) nesložil theologické soustavy,

ale fakticky nalezneme v jeho spisech obšírné výklady jak

vrouné, tak mravouné. Vrouná ili dogmatická nauka

Husova mže býti dále rozdlena podle obvyklého zpsobu
ve dv obsáhlá pododdlení: 1. v dogmatiku fundamentální,

která jako úvod do theologie jedná nejprve o náboženství

vbec a kesanském zvlášt, potom o církvi Kristov a po-

sléze o pramenech theologických, najm o tradici a Písmu
sv,; 2, v theologii speciální, která vykládá jednotlivá dog-

mata ili vlastní uení dogmatické. Tato speciální theologie

jest vlastním obsahem t, zv, summ theologických, jichž

klasický vzor podali Petr Lombard z pol, 12- stol, (ve

svých Libri quatuor Sententiarum) a sv, Tomáš Aquinský
z pol, 13- stol. (ve své Summa theologica), Hus svým vý-

kladem Sentencí Lombardových probral také — za úelem
školským — celou dogmatiku speciální. Rozdlení této ob-

sáhlé nauky bývá rzné, U Lombarda a tudíž i u Husa roz-

dluje se celek ve tyi ásti (knihy): v první jedná se

o Bohu (resp. Trojici) a jeho atributech; v druhé o tvorech,

jejich vzniku a pádu následkem híchu; v tetí o inkarnaci

Slova božího v Kristu, o milosti a ctnostech, jimiž hích lze

napraviti; ve tvrté o svátostech a vcech posledních- Toto
rozdlení lze uvésti v soulad i s dokonalejším rozdlením
Tomáše Aq, i s bžným rozdlením podle symbolu apoštoU
ského, — Theologie morální jedná pedevším o pikázáních
jako pravidle mravního jednání, ale také o mimoádných
prostedcích, jimiž lze dosíci dokonalosti; a tu se mluví
o morální theologii asketické a mystické. Tato theologie

jakožto nauka nadpirozená opírá se, zvlášt ve své ásti
spekulativní, vesms o závry, ku kterým dospla dogma-
tika (o posledním cíli ve svt nadpirozeném, o vlitých
ctnostech, o svátostech, o božích pikázáních, o poslušnosti
božské autorit církve), a proto lze ji v nkterých pípa-
dech zvláštních, v nichž nezaujímá samostatného místa —
jako jest pípad náš, — subsumovati vlastní theologii dog-
matické.

Ale i široký rámec dogmatické theologie možno ome-
ziti, zvlášt pi praktickém pokusu o výklad stedovkého
theologa, u nhož dogmatika i morálka i t. zv, apologetika
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jsou spojeny v jeden celek s docela zvláštní orientací v-
deckou a popularisaní. Máme-li na mysli uení Husovo,

mohli bychom, jak jsem pravil výše, sestaviti je v ideální

celek soustavné nauky dogmatické, a podle toho rozdliti

si ono uení asi v tyto vtší skupiny theologické; I, O ná-

boženství, víe a Písmu, resp, tradici. — II. O církvi. —
III. O Bohu a Kristu, — IV. O lovku, milosti (ped-
urení), pikázáních a ctnostech, — V, O svátostech, —
VI, O posledních vcech lovka a život vném (escha-

tologie). — Než proti tomuto rozdnení lze initi vážné

námitky, z nichž rozhodující je ta, že v Husov uení (jehož

pramenem jsou pedevším polemické práce stavné zvláštní

svou methodou) nelze ho dobe dodržeti bez nebezpeí
roztíštnosti a opakování se. Ku p. ást o milosti (ped-
urení] jest u Husa neodluítelná od ásti o církvi, kam
lze dobe pojmouti i ást o Kristu a v širším smyslu i ást
o lovku a ctnostech, resp. híších. Mimo to dlužno hledti
v práci historicko-theologické zejména k reformním princi-

pm a k naukovým kontroversám, které uením Husa
(a jeho protivníkv) hýbají a které je povznášejí nad mrtvé
skladišt nauky scholastické, vytvoené a srovnané za

úelem školským nebo spekulativním, iníce z nho
slavný dokument autorovy doby i mysli, Z obou tchto d-
vod, komposiního i vcného, pokusil jsem se vyložiti Hu-
sovo uení ve tech ástech: v I. ásti bude promluveno
o náboženství, víe a Písmu; v II, ásti o církvi (jejích ped-
pokladech, pojmu, ustavení i zízení) ; v III, ásti o svá-

tostech.
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Speciální literatura dogmatická i historická bude uvedena

pi Jíaždém oddílu zvlášt. Zde zaznamenáváme pouze hlavní vše-

obecné spisy theologické a theolog icko-historické, jichž bylo tu víoe,

onde mén užito (* znamená spisy nekatoHckýoh, hlavn protestant-

ských autor; bez * jsou spisy katolických aiutor)

:

aj Ze spis t h e o 1 o g i c k o-d o g m a tic k ý c h: M. J. Schee-

ben-L. Atzberger, Handbudh der katholisohen Dogmatik (Herders

Theolog. Bibliothek], 4 sv. 1873—1903 (též franc. peklad). — B.

Juwgmann, Institutiones theologiae dogmaticae (generalis et specialis),

4 sv,, 2, vyd, 1873—1875. — Fr. Hettinger, Lehrbuch der Fundamental-

Theologie oder Apologetik (Herders Theolog. Bibliothek). 2 sv. 1879,

1, vyd. 1888 (též franc a angl. peklad). — H. Hurter, S. J., Theologiae

dogmatioae compendium in usm studiosorum theologiae, 3 sv., 10. vyd,

1900. — Pesch C, S. J., Praelectiones dogmaticae. I, 3, vyd, 1903. ^
J. V. de Groot, Summa apologetica de Ecclesia catholica ad mentem

S. Thomae Aquinatis, 3. vyd. 1906. — Ad. Tanquerey, Synopsis theo-

liogiae dogmaticae ad usm seminariorum, 3 sv., 13. vyd, 1910 (k uve-

dení nejlepší). — B. Bartmanri, Lehrbuch der Dogmatik (Herders

Theolog. Bibliothek), 2. vyd. 1911.

b) Ze spis c í rk e v n-pr á v n í c h: kard. Cavagnis, Institutio-

nes juris pulblici ecclesiastici, 4. vyd. 1906. — Wernz, S. J., Jus. decre-

talium, 4. vyd. 1904. — *P. Hinschius, Das Kirchenrecht, I., 1869—97.

— J. B. Ságmiiller, Lebbuch des katholisohen Kirohenrechts, 2. vyd.

1909.

c) Z djin dogmatických: J. Badh, Die Dogmengesohichte

des Mittelalters vom christalogischen Standpunkt, 2 sv. 1873^75. —

Údaje literární a odkazy pramenné v tomto spise sahají zpra-

vidla do r. 1918.
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J, Schwane, Dogmengeschichte der mittleren Zeit, 1882 (též franc,

peklad). — J. Tíxeronjt, Histoire des dogmes, posud 3 sv. (do 800),

1906—1912 (nm. pekl. I. sv. 1913). — *A, Harnack, Lehrbuch der

Dogmengescliichte, III. sv. 1. a 2, vyd. 1890, 4, vyd. 1909 (též íramc,

angl. a eský peklad). — *Fr. Loois, Leitfaden zum Stuidiium der

Dogmengeschichte, 2. vyd. 1890, 4. vyd. 1906. — *R. Sceberg, Lehrbuch

der Dogmengeschichte, 2 sv, 1895, 98, 2. vyd, 1908 a 1910. — *G, N,

Bonwetsdh, Grundriss der Dogmengeschiohte, 1909,

d) Z djin církevních v nejširším smyslu (nejdležitjší)

:

Hergenróther, Handlbuch der allgemeinen Kirchengeschichte, 4, vyd.

(Kirsch) 1904—1909. — *Kríiger G., Handbuch der Kirchengeschichte,

sv. I. 2. Das Mittelalter (Ficker a Hermelink) 1912. — *K, Muller,

Kirchengeschichte, II. 1902 a týž, Christenitum und Kirohe Westeuropas

im Mittelalter (v Die Kultur der Gegenwart I. IV. 1, 2. vyd. 1909). —
*E. Troeltsich, Soziallehren der christlichen Kirchen (A, f, Sozialíwiss.

26, 27, 28 a samostatn 1912. Srov. recensi J. Gliicklicha v . . H.

1914), -^ "G. Tyra-ell, Mediiaevalism, 1918. — *H. O, TayloT, The Me-

dieval Mind, 1911. — Z djin filosofie scholastické: B. Hau-

réau, Hiistoire de la philosopihie soolastique, 3 sv. 2. vyd, 1872—80.

— Fr, Picavct, Esquisse une histoire generále et comparée des

philosophies mediévales, 2. vyd. 1907. — M. de Wuilf, Hisioire de la

philosophie medievale, 4. vyd, 1912. — Werner, Die Scholastik des

spáteren Mlttelalters, 3. sv, 1831—-4. — M. Grabmann, Geschichte der

scholastischen Methode, 2 sv. 1909 a 1911, — Willmann, Geschichte

des Idealismus II., 2, vyd, 1908. — Srov, též H, v, Eitíken, Gesdhichte

und System der mittelialterliohen Weltansdhauiuig, 1887 a Fr. Drtina,

Myšlenkový vývoj evropského lidstva, 2, vyd, 1914, — Nejnovjší

Ueberweg, Grundriss der G. der Philosophie, II. sv, 10. vyd. 19-15 (vyd,

M. Baumigairtner),

e) Encyklopedická díla theologická a theologicko-histo-

rická: *F. Lichtenberger, Encyklopedie des sciences religieuses, 1877

až 18S2. — Wetzer-Welte, Kiorahenilexikon, 12 sv. 2. vyd. 1882—1903.

— *Herzog-Hauok, Realencyklopádie fur protestantische Theologie

und Kirche. 22 sv. 3. vyd. 1896—1909, — M, Buchberger, Kirchliches

Handlexikon, 2 sv, i907—1911, — *F. M, Schiele, Die Religion in

Geschichte und Gegenw^airt, 3 sv. 1908—1911 (zde hojné dogm. lánky

Troeltschovy). — Vacant-Mangenot, Diotioniiaire de theologie catho-

lique, 1898 sq. posuid 6 sv, (do písmene G), monuraentání dílo fran-

couzských theolog. — Baudrillart, Dictionnaire historie et de géo-
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graphie ecclésiastiques, 1909 sq. — Vigouroux, Dictionnaire de la

BiWe, 1897 sq, — Jaugey-Als, Dictionnaire apologétique de la Foi

catholique, 1909 sq. — *Hastings, Encyclopaedia oí Religion and

Ethics. 1908 sq. — Ihe Catbolic Encyclopedia, New-York, od 1907

(posud 12 sv.)

f) Ze sbírek pramen dogmaticko-hitstcridkýoh klasická

jest sbírka H. Denzingera, Enchiridion symbolorum, defiinitioniim et

declarationum de rébus fidei et moruim, 12, vyd, ed, Cl. Bannwart,

S, J,, 1913, — Srov. též *P, Sohaff, A History oí the Creedsf of Chiri-

stendom, 1884 (neznám), — Jiné sbírky sem hledící: FuWk, Patres

apostolici, 2, vyd, 1901. — Rouet de Journel, Enchiridion patristicum,

1911, — J. P, Migne, Patrologiae cursu® oompletus, 1853 sq, — Fried-

berg, Corpus iuris canonici, 1879—1881. — Ze symbolilky: Moehler,

Symbolik, 9. vyd, 1884 (též franc, a angl, peklad), — Srov, *F. Loofs,

Symbolik I, 1902 (v Grundriss der theolog, Wissenschaften). — *J, H.

Bunts, Dictionary of sects, heresies, ecclesiastical paxtíes and schools

ef religiouis thought, 1891 (neznám).



CAST první.

O náboženství, víe a Písmu.

1, Všecko myšlení a jednání Husovo smovalo k Bohu,

Ponvadž Bh ve své podstat i v pomru svém k svtu
a tvorstvu jest ústedním pojmem nauky a kultu, jež zo-

veme náboženstvím, jest nejprve zajímavá otázka, jak Hus
pojímal náboženství a co s ním souvisí,

Hus neml, pokud jeho spisy svdí, jednotného a

plného pojmu o náboženství,^ U nho bychom na-

darmo hledali scholasticko-církevní definice náboženství

jakožto víry a kultu boha (po stránce subjektivní) anebo
jakožto souboru pravd a úkon, jimiž lidský život obrací

se k bohu (po stránce objektivní). Ani ovšem nenašli by-

chom u Husa theorií více mén moderních o náboženství

jako morálce nebo o náboženství jako isté spekulaci

o nejvyšších vcech nebo o náboženství jako modlitb
srdce a splynutí s Nekonenem. Ale jest zajímavo, že pod
patrným vlivem samého krásného slova eského Hus pojí-

mal náboženství zcela konkrétn a prakticky. Jako jiným

theologm eským, ped ním i po nm, náboženství zname-

^ Z obsáhlé literatury o pojmu a smy&lu náboženství staí uvésti

Aug, Sabatiera Nástin filosofie náboženství na základ psycholo-

gickém a historickém, pel. V, Kybal (Laichterv Výbor sv, 24)., 1904,

kn. I, hl, 1 (kde je uvedena podrolbná literatura, pekladatelem do-

plnná do r, 1904) ,— Novj ší literaturu! podává *Saloraon Reinach,
Or.pheus, hJsloire generále des religions. 1909. — Srovnej též E.

Troeltsch, Wesen der Religion iind der Religionswisseaschaft,

v. Kultur der Gegenwart. I, 4, 1906, str. 462—491.
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nalo i Husovi jednak myšlení o bohu, jednak nábožný úkon
nebo stav nábožný, zvaný krátce nábožnost nebo zbožnost.

V tom smyslu Hus mluví o »pozdviženie mysli v boha skrze

skutené náboženstvie a o bohu myšlenie«^ a jinde o »sva-

tém myšlenie, jenž modlitbu jasní, a k tomu náboženstvie, «-

Pozdvižení mysli k Bohu a svaté o nm myšlení vede pi-
rozen nejen k poznávání, nýbrž i k milování Boha, a proto

i u Husa vyškytá se pojem náboženství jako souznaný
s božím milováním, »Protož, píše Hus pkn na jednom
míst Výkladu víry, velme potebie jest lovku mysliti, že

bóh jest najlepšie dobré a že z své všemohúcnosti jediné

jest najúžitenjšie dobré a z své múdrosti vševdúcie jest

najlepšie dobré a že z své vševolné dobrotivosti jest naj-

dobrotivjšie dobré. Protož najlepšie uenie bylo by mn
i mým rovném, nestepti (=^ nelnouti) k asným vcem
myšlením neb žádostí, jakož tlestní lidé stepie; neb jisto

jest, že na j menší ásek v tch vcech asných, když k du-
chovenství nevedli, i v rozumu i v žádosti pekážie lovku
v náboženství a tak v božiem milování , , ,«" — Ale astjší
jest u Husa pímé stotožování náboženství s nábožností.
»Kesané mohu (praví ve Výkladu modlitby pán) mod-
litbu prodlíti neb krátiti, jako jim pán buoh dá nábo-
ženstvie v srdci. «* Jinde praví: »Protož , . , chléb ten jez

a kalich pij, máš-li žádost a náboženstvie, každý den,«^

Jinde opt praví, že »ten vrný centurio , , . Ježíšovi vyšel

Erben III, 175. Kázání na den památky tla božieho; ib. níže
se praví: »a!by mysl roztržena nebyla od náboženstvie a o bohu my-
šlenie«, a dále: »mysl jest taik tupá, že s nemóž v náboženstvie po-
zdfvibnúti.« V obdobné zmínce latinsiké v t. zv. Betlem, kázáních (III

B 20 f 20 b) te se: »erreocio mentis ad deum per actualem devocio-
nem«j a ial^é pro další výroky lze zde nalézti obdoby. Srov. i Studie
a texty I, 501.

- Enben I, 292 (Páte).

" Erben I. 62 (Výklad viery),

Erben I. 313 (Výklad viery; místo jest peloženo z Wyciifa,
v. Stud, text. I, 244). Srov, Erben III. 1S4: »Milý buoh skrze snažnost
loví ráí ho tutšiti a hut i náboženství na modlitb dáti < (O 7 smrt.
híších, kterýžto spis všaik není dílo Husovo).

' Erben I. 332 (Výklad modlitby Pán), Srov, i b i d. 266: >.z hor-
livého krátkého náboženstvie*.
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v cestu sám z pokory a náboženstvie,«^ Jinde mluví

o shromažování se »láskú, náboženstvím a tla božíeho
pijímáním,*- nebo o »ukazování náboženstvie v pilnosti

slyšenie slova božieho«," Na jiném míst vytýká, že »to

myšlenie a pamatovanie (dne posledního) skrúšenie pi-
vodí, náboženstvie krmí, mysli k bohu pozdvihuje, nadji
velií a milost zapaluj e«/ Po latinsku posléze praví, že

pravé náboženství záleží »in pieta tis exercitatione«,^

Z tchto doklad vyplývá, že Hus nepojímá nábožen-
ství dogmaticky, nýbrž ethicky; jemu není náboženství

naukou obsahující dogmata o Bohu, jeho povaze, atribu-

tech a vztazích k tvorm a vice versa, nýbrž náboženství

jest mu spíše mravním stavem uzpsobujícím lovka ke
kultu božímu a dobrému inní, Z Erb. I, 62, 1. c, mohlo by
se dokonce íci, že náboženství jako silné táhnutí se

k bohu, moudré o nm myšlení a v nm ustaviné radování''

jest Husovi samým principem duchovního života. Na obojí

však zpsob Hus tu nevybouje jinak z obvyklé nauky ka-

tolické, by dogmatickou stránku pojmu nebere v poet. Ze
stanoviska moderní filosofie náboženství by se ovšem mu-
sílo vytknouti, že Hus neklade dostatený draz na auto-

nomní akt, kterým jednotlivec, povznášeje se z daného
stavu bídy a tísn, odevzdává se bohu a ví v boha a tím

náboženství vykonávati poíná nebo již vykonává.

Neteba dlouho vykládati, že Husv pojem nábožen-
ství jest nejen perfektn katolický, nýbrž i zcela bžný ve
stedovké theologii. Místo hojných dokladv jiných staí

^ Erben II. 45 (Postilla]. Srov, i b i d. 4i0: »žádáše, totiž piln
z náboženstvie, vidti Ježíše« (kázání na posv.),

' Ibid, 108.
' Ibid, 353.
' Erben III, 136 {Zrcadle],

Opp, II. 125a (1^4b), In ep, canon.: »Ostendit Jacobus veram

religionem consistere in pietatis exercitacione, ut dicit quaedam
glossa super illud I, Tím, IV: »Pietas ad omnia valet«. Tota per-

íectio ohristianae religionis in misericordia et pietate con&istit.«

" Srov. poknaování v uv. citátu: »Protož prorokové Starého Zá-
kona, jakož Kristus i jeho apKJŠtolé a potom svtí, uili sú slovem
i skutkem v asných vcech a bžných nemnoho s kochati, ale v bohu
a k nmiui s piln táhnuti, o nm múdíe mysliti a v nm ustavin
radost mieti« (62).
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uvésti Matje z Janova, který vyloživ pojem »religio« ety-

mologicky jako »regula vel regularis legio«, t. j. »populus

per aliquam regulam restrictus et gubernatus«, praví pímo,

že náboženství jest kultem jediného boha/ V tomto smyslu

vykládá náboženství kesanské jako jediné pravidlo první

pravdy a nositelem jeho iní lid kesanský, jediným pra-

vidlem pravdy spravovaný a pravd podrobený.-

2. Náboženství pedpokládá nejen Boha, nýbrž i lo-

vka. Jak lovk stává se nábožným? Zevnjším zjevením

njaké pravdy podle nadpirozeného osvícení mysli, i
hnutím, duše podle touhy a poteby jednoho každého jednot-

livce? Scholastická dogmatika tvrdí první, subjektivistická

filosofie náboženství druhé. Ob však vykládají vznik a

rozvoj nábožnosti z positivního zjevení Boha, Rozdíl

je v tom, že kdežto podle scholastické dogmatiky nábo-

ženství se v podstat koordinuje božskému uení, které jest

lovku dáno od Boha cestou nadpirozeného osvícení

mysli, jsouc zárove potvrzováno zázraky a uzaveno v pes-
nou autoritativní formu (t. i. Písmo církví vykládané), ve

filosofii náboženství vykládá se náboženství jako sub-

jektivní a postupné zjevení Boha v lovku ili jako cit

pítomnosti Boha v lovku, který probouzí duši lidskou

k životu spravedlnosti a lásky a vyjaduje se v modlitb.^

Jak patrno, jsou tyto dva výklady naprosto disparátní a

nesmiitelné, ponvadž se v nich jak objekt, tak subjekt

náboženství a jeho forma rzn pojímají. Pedem lze ped-
pokládati, že u Husa jako stedovkého theologa setkáme

se s názory o zjeveném náboženství zcela orthodoxními,

' Reguiae Vet. et Novi Testamenti, ed. Kybal, I. 63 a 304. —
Srov. Reg, I. 175, kde se mluví o »reliiigio vel moresx, ibid. 184, 198,

297 a 301 (relijíio et sanotitas) a ibid. 297 (divinum serviiium), U Ja-

nova uvádí se náboženství v souvislost také se zákonem božím (Reg.

I. 205) a s církví (Reg. I. 201; in religione ohristiana et in domo dei).

- Ibid. I. 63, srov. Kybal, M, Matj z Jawoivai, str, 90.

" Srov. A. S a b a t i e r, Násilím filosioíie náboženství, str, 29—56.

— Podjdbn mluví Tyrrel o vnitním zjevení, jež jest individuální a ne-

sdlitelné sdílení Boha duši bez prostedníka a jež na konec stává

se mystickou zkušeností ili náboženstvím, Srov, polemické vývody
S .Harentovy v i. »Foi«, v Diet, de théol. cah, 1913, col, 128 sq.,

kde i další literatura o zjevení jest uvedena. Srov, též B. Ba r tmann,
Lehrb. der Dogmatik, 2. vyd. 1911, str. 13 siq.
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a z jeho ethického pojímání náboženství vbec plyne samo
sebou, že o vci té zmiuje se jen mimotn. Lze však po-

stihnouti myšlenku v náležité souvislosti, jestliže spojíme

jeho zmínky o zjevení s výkladem o pravd a o víe.

Hus rozeznává dvojí pravdu po stránce dogmatické;

1. prvou a vnou pravdu, jíž jest Bh,^ a 2, pravdu Písma
sv., jíž jest speciáln Kristus,- Pro Husa není pochybnosti,

že ona pravda, t, j. Bh, jest úpln obsažena v náboženství

Kristov ilí v kesanství. Ale Hus vytýká (podle sv. Au-
gustina), že pravdu tu lze poznávati netoliko zjevením,

nýbrž také rozumem a tlesnými smysly. »Omnis veritas

in religione Christi sequenda et solum ipsa — praví — vel

est veritas a sensu corporeo cognita, vel ab intelligentia

infallibili inventa, vel per revelationem cognita, vel in divina

posita Scriptura,«" Mohli bychom tudíž íci, že Hus roze-

znává zjevení ve vlastním i v nevlastním slova smyslu
(smyslové a rozumové poznávání), jak dosti zhusta se dalo.

V každém pípad názor Husv jest orthodoxní, nebot
i podle katolické dogmatiky zjevující se pravda jest pozna-
telna rozumem (na p. Prozetelnost boží).

3. Zajímavjší jest otázka, jak Hus smýšlel o kriteriích

zjeveni ili o onch známkách, jimiž jest dotvrzováno, že

božská pravda jest skuten Bohem zjevena. Mezi tyto

známky náležejí pedevším zázraky a proroctví. Zá-
zraky jako itelné akty boží mimo obyejný bh pírody
se djící (srvn, Thomas Aq., Contra gentes HI. 101) jsou

nejjistjším dkazem zjeveného uení v tom smyslu, že Bh
jimi zjevn a ušlechtile potvrzuje toto uení, tak jako král

peetí potvrzuje svj diplom (srv, sv, Tomáš, S, th, HL, q,

43, a. 1); toto potvrzení jest tím jistjší, jestliže uení sho-
duje se s rozumem a mravem lidským a proto úinnji p-

* Eiiben I, 6 (Výklad viery] : »buioh, jenž jest prvá pravda, « ^-

Erben I. 109 (desatero); »prvá a vná pr.avda«. — Opp, I. 151b
(188, 2). De arguendo clero; deois qui est prima veritas, a j,

" Stotožování pravdy s Písmem sv, a Kristem jest v Husových
ijpisech velice bžné (srov, níže v kap. o Písmu sv,].

^ Opp. I, 220b (275, 1), De ecclesia, c, 13. — Podobn ibid.
265b (332. i] C. Stanislaum; srov. ibid, lOSa/b (135. 2) C, Stokes
a 125h (156. 1] Def. art. Wiclef.
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sobí/ U Husa nenalezneme takového pojímání zázraku:

zázraku jako znamení a dkazu zjeveného uení Hus
nezná. Pojímá zázrak pouze jako kriterium víry a jako ta-

kové zázrak — zamítá. Drže se zásady sv, ehoe (z Glos-

sy), že »církev zázrak nepotebuje«, Hus tvrdí, že zázrak

jest špatným surrogátem nedostatené víry. Kdo ví v zá-

zraky a jich potebuje, má víru posud málo pevnou. Prav
vící nepotebují zázrak ani znamení, a vtší zásluhu

mají u Boha ti, kdož ví pevn bez zázrak, než kdož zá-

zraky k víe se obracují. Zázraky podle Husa djí se pouze

pro nevící a jen nevící zázrak žádají. Dokonale vící
ví evangeliu a nikoliv zázrakm, žijí ist podle zákona

evangelia a zvlášt se steží viti lživým zázrakm a jich

frivolnímu prohlašování,- Proti lživým zázrakm staví Hus
»concilium Christi evangelium«,' Jak patmo, Hus, nechav
stranou otázku o povaze, možnosti a zvláštnosti zázrak,
popírá jakoukoliv prkaznost zázraku ve vcech víry, jež

jest dostaten ovena evangeliem,*

4, Podle scholastické dogmatiky má zjevení nejen

uritý pedmt (božské uení ili dogma) a urité krite-

rium (zázraky), nýbrž také uritou formu, ve které jest

' Srov, Vatic, sess, III, c. 3, Denzinger'", n, 1790: »miracula et

prophetiae, quae cum dei omnipotentiam et infinitam scíentiam lucu-

lenter commonstrent, divinae revelatíonis signa šunt certissima et

omnium Lntelligentiae accomodata,«
- De sanguLne Christi, ed, Flajšhans, str, 21, 22, 24, 25, 32; srov.

díl I, str, 150.

' I b i d.. sil. 33,

' Hus popírající vrounoui prkaznost zázrak mže se jeviti

se stanoviska katolické dogmatiky nelogickým, ponvadž na driihé

stran uznává osobního Boha a jeho zjevení, jež jest práv zázrakem.
Zázraky zajisté psobí, že lovk uznává slovo za inspirované, a

umožují tak svdectví boží, jež jest jediný motiv víry; zázraky jsou

práv »certa argumenta« jsoucnosti zjevení a tudíž víry. Než Hus, jak

vysvítá z bližšího pihlédnutí k jeho slovm, zamítá zázraky pouize

morální, nikoliv zázraky interní, ani ne proroctví (v, níže pi pro-

roctví), a to jen takové, které se vydávají a pijímají náhradou za

víru Takové zamítání zázrak bylo v jeho dob zcela bžné, Sám
Gerson psal v list k arcib. Pražskému r, 1414 (Doc. 524'—525)

:

»sciant (kacíi žádající zázrak), quod illa iam abunde íacta šunt

et praeterierunt, neque fas est, ut ad íidem nostram tamquam novellam

per miracula confirmandam nunc tentetur deus.« O víe a zázraku
v. H a r e n t, 1. c, col. 275 sq.
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uzaveno a kterou se odlišuje od uení ostatních. Touto
formou (jinak se praví též kanálem) božího zjevení jest

bible a tradice. Hus o tradici se explicite nezmiuje (srov,

níže), ale o bibli nepochybn pijímá, že jest pramenem
božího zjevení. Bible ili Písmo sv. Starého i Nového
Zákona jest mu slovem božím, jež drží v sobe všechen zá-

kon a jest jako zákon nad jiné zákony.^ Dsledkem toho

Písmo sv. jest pramenem a zárove kriteriem pravé víry.

Víra v Písmo jest nevyšší ze tí stup víry, a to proto,

že Písmo »ukazuje jist pravdu, za niž každý kesan má
na smrt vydati hotov život svój. A ten tetí stupe viery

(dodává Hus) slov jedna viera obecná, neb všechna obec
kesanská jest k ní zavázána pod zatracením«.- Jako kri-

terium víry jest Písmo »nejvíce dostatené, aby víru vy-

kládalo*." Písmo a rozum jsou nejvyšší rozsudí ve vcech
víry.* Pokud Písmo obsahuje zjevení boží, Hus nevyslovu je
se úpln. Toliko o Písmu Starého zákona praví, že uzavírá
v sob ti ásti: zákon Mojžíšv ili zákon od Boha daný
skrze Mojžíše, jenž obsahuje pikázání; dále knihy pro-
rocké, v nichž jsou zjevení (»vzjevenie«), a posléze knihy
žalmv, v nichž jsou pikázání, zjevení i modlení. »A tak

(pokrauje Hus) zákon Mojžiešóv, paterý knihy, ten uka-
zuje, co máme initi, a proroci ukazují, co máme viti,
a psalmi ukazují, co s máme modliti, abychom i práv
vili, i práv, co bóh pikázal, inili, A že i v Mojžiešov
zákon i v prorociech i v psalmiech psáno jest o Kristovi,

kterak jeho život ml jest býti, a to vše bylo od boha pro-

mluveno, protož musilo to vše naplnno býti, aby bóh byl

od nás v pravd nalezen jako vrný pán, jenž nemóž
selhati. «^ Tím se zase dostáváme k svrchovanému zákonu

' Erben I. 328 (Výklad modlitby Pán), 359 (Zpravidlo k Vý-
kladu), II. 331 (Postilla).

' Erben I. 6 (Výklad víry).

" Opp. I. 168a (209. 1). Def. art. Wiclef.

^ »Hoc debet scire dootor (Pále), quod nec sibi, nec omnibus
sibi adhaerentibus volumus in fídei consentire materia, nisi de quanito

se fundaverint in Scriptura vel ratione. Opp, I, 227a (283. 1). De
ecclesia, c. 16. Srov, též Sent. 5—6, 14—15, 16 o víe jako objektu
Písma, o emž bude podrobnji pojednáno níže.

' Erben 11. 149.

Kybal, Uení M. Jana Husa. 2
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Kristovu uloženému pedevším v knihách Nového Zákona,

ale o tchto jako pramenu božího zjevení Hus se blíže nc-

vyslovuje.'

5. Náboženství jako uení Bohem zjevené vyžaduje se

strany rozumného tvora (lovka) víry. Je otázka, jak Hus
víru pojímal, jak vykládal její objekt, druhy a obsah a ja-

kou regulující moc v církvi víe pikládal,

-

V nejširším slova smyslu víra podle Husa zna-
mená: 1, slib (sponsio), 2, vrnost (fidelitas, srvn. Jerem.

7, 28); 3. hlas svdomí (ím 14, 25); 4, svátost víry; 5, sou-

hlas se závrem dokázaným rozumem; 6, poznání vnímání;

7, habitus víry beztvárné; 8, habitus víry utváené; 9, akt

víry; 10, objekt ili pedmt víry,"' K tomu Hus sám pozna-

menává, že podle Lombarda (1. III, dist, 23) lze bráti v poet
pouze poslední ti zpsoby víry jako náležející k víe kato-

lické. Lombard na uv, m, podává vskutku nejprve obecnou
definici víry (a to zase podle sv, Augustina In Joh, tr, 40,

n, 9) jakožto mohutnosti, kterou víme to, co nevidíme, po-

kud se to týe náboženství,^ a potom uvádí ti zpsoby víry:

' Srov. níže odst, 40—41,

" Z literatury o víe uvádíme toliko: nejprve informativní lánky
Bainvelv »Foi« v D'Alsov Diet. apologétique de la foi catholique,

a Harentv S. J. v Diet. de theologie catbolique, VI. 1913, col. 55-514.

Tento poslední jest zvlášt dkladný a látku úpln vyeíipávajíeí na
základ staré i nejnovjší literatury, Srov. též O. Kirn. i, Glaube
v RE\ 1899. sv. VI. str, 674—682 a Th. Z a h n, i. Glaubensregel, ibid.,

str, 682—688, Pro biblí, resp, sv. Pavla, srovn. Prát, La theologie de
Saint Paul, 11, 1913, str. 335—366. Ze speciálních spisk srovnej: P e r-

rone, Praelect. heol, de virtutibus Hdei, spei et aaritatis, 1865, —
Bil lot S. J., De virtutibus infusis", 1905. — Pesch S. J., Praelect.

dogm., VIII' 1910. — Wilmers, De fide divina 1902. — B a i n v e 1,

La foi et Taote de fot, "1908. — Vaan No ort, Tract. de ícntibus
revelationis nec ncn de íide divina, 1911.

^ Opp, I, 16% {201a/b]. De credere. — S tím srov. P e r r o n e,

Praelect. th. de virtuitibus fidei, sípei et caritatis, 1865, str. 3 sq.;

slovo víra mže znamenati podle Písma: 1. nauku, Sk. 6, 7; 2. sv-
domí. ím. 14, 23; 3. vrnost, ím. 3, 3; Jak, 1, 6; 4. pravdivost.
Jer. 7, 28; souhlas. Žid. 11, 3.

Fides est virtuis, qua creduntur, quae non videntur. Quod ta-
men non de omnibus, quae non videntur, accipiendum est, sed de his
tantum, quae credere, ut ait Augustinus, ad religionem pertinent.
MuUi enini šunt, quae si christianus ignoret, nihil metuendum est,

quia non ideo a religione deviat. Lombardus, Sent., 1. III, dist. 23.— Srov. sv. Tomáš A. in II II, q. 1, p. 2: Fides accipitur pro assensu
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1, víru jako akt ili mohutnost, kterou se ví (quo crcdi-

tur); 2. víru jako objekt, kterému se ví (quod creditur);

3, víru jako habitus, ve kterém se ví (in quo creditur), Hus
tyto zpsoby ve výkladu Sentencí také uvádí' a nepochybn
s nimi souhlasí. Aspo ve spise De ecclesia c, 8 parafrasuje

je slovy sv, Augustina (z Viklefa pevzatými), prav: »Fi-

des nunc sumitur pro actu credendi, quo creditur, nunc pro

habitu credendi, per quem creditur, et nunc pro veritate,

quae creditur. «- Urit ji vyjaduje se v Expl. in epist, ca-

non,. kde praví podle sv, Tomáše, S. th. III, II, q, 2 a, P,

že víra jest vlitý habitus definovaný a poznatelný aktem v-
ení (ili aktem rozumu pisvdu jícího slovu podle píkazu
vle) s ohledem na vlastní svj objekt, jímž jest pravda
nebo pravdy boží,

'

intellectus, quo quis credit, quod noii vidt, innitendo auctoritati di-

centis, Et sic fides accepta dividitur in humanam et divinam, — Hus
to opakuje v De corp,, ed, Flajšhans 18: Fides proprie, qua fidelis

adheret íirmiter veriiati katholice, est de non aipparenti'bus et de

invisibilibus.

' Sup. Sent. ed. Flajšhans, 452, Zde však je chybné tištno pi
2. zpsobu víry »quo« místo squod* a pi 3, zpsobu »quod.< místo

>'in; quio«, jakož vbec bylo by dobe text Husv srovnávati s tex-

tem Sentencí samých jež jsou pedlohou daného výkladu, a podle

tohoto textu pípadn emendovati znní Husovo, — Také Viklef má
uvedené ti psoby víry, De civ, dom. I 407.

- Opp. I. 208a (259aj, De ecclesia^, c, 8, — Podobné v De elucid.

íidei, ibid. 49a (61b) a In ep, oainofn, Opp, 11, 222a (358a), —
Podobn Viklef, Trial, HI. 2, ed, Lechler 133 a doslova v De eccl.

c 2 (Loserth 185).
" Opp, II. 117a (181b). In epist, canon, — Jest to názor o víe

zcela katolický, nebo katolíci uí, 1, že víra jest roizumový souhlas,

daný pod vlivem viile, kdežto protestante, a pii>ouštjí ve víe prvek

lozumový, pece zdrazují zárove prvek citový (hnutí srdce, d-
vru ap,]. Srv, H ar e n t, 1, c. 55n. a 135 sq., a S a b a t i e r , Nástin filos.

náb. 232—233. Ale tento názor o víe-citu (t, zv, íideism), který v d-
sledku zakládá náboženství na nepoznatelném a toto oddluje noeticky

od vdy, byl, jak známo, posledn zavržen pap, Piem X, v enc, Pas-

cendi z r, 1907 (Denzinger" , 2072) a písaiha proti modernistm
m. ']. obsahuje vyznání: fidem non esse caecum s e n s u m religionis, sed

verum assensum intellectus veritati extrinsecus acceptae ex

auditu (ibid. . 2145). O moderních protestantech pojímajících víru

bud jako vdu, resp, filosofii (scmiracionálism), nebo jako intuici,

nebo jako nábožemsikou zkušenost, v, uv, i, Harentv, col, 100 sq.

Ibid, col, 157 o protes'tantech — pietistech, racionalistech, subjektivi-

stech — , kteí ve víe nevidí adhese k žádné nauce. Ibid. col. 171 sq.
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Pokud jde o actus a habitus víry, resp. vení, Hus pi-
jímá opt obvyklou definici sv, Augustina (sup, Joh,), po-

dle které vení jest akt samého rozumu pohnutého vlí/
Ale rozumí se, že na tento rozumový akt ili »rozum duše«

ani Hus nemohl klásti velký draz, nebo víra má sice, jak

se vyjaduje sv, Tomáš I, H. q, 67 a. 3 »firmam inhaesio-

nem«, ale nemá »visionem intellectivam«; adheruje pravd
boží toliko prostedkem (tamquam medio) božího zjevení.

Jinými slovy, víra znamená toliko souhlas rozumu s tím, co

se tlesným okem nevidí, ale co njaká autorita k vení
ukládá,- Není to tudíž poznání bezprostední, nýbrž poznání

o vlastních íideisteoh a col, 194 isq, o pohrdání »a(Ssensem fidei« od
modernist. Vdecký výklad o víre se stanoviska theologie protestant-

ské v. v RE^ VI, 674 sq., 1, c. — 2. Katolíci stejn uí o »habitus íi-

dei« ili o vlité ctnosti víry, jež jako druh milosti slouží pedevším
k vyvození nadpiroiieného aktu víry; této vlité ctnosti dostává se pi
ktu, Sv, Tomáš nazývá ji »lumen íidei« (Per lumen fidei videntur

esse credenda, S. th. II, II, q. 1 a. 5, ad 1) a vykládá, že tato ctnost

jako »habitus coginoscitivus« pomocí vle psobí, resp. pipravuje sou-

hlas rozumu se zjevenou pravdou a nesouhlas s bludem, Harent, ool.

240 sq, (zde i výklad rzných theologických soustav o habitu víry;

cf, ibid, col. 366 sq.), V aktu vení, jak uvedeno v definici, rozezná-
vají se dva dary nadpirozené: a) píkaz vle (t. zv. pius oredulitatis

affectus), který jest vlastní akt spasitelný a milostný; b) souhlas roz-

umu, který jest také milostný, ale sám o sob není ani svobodný ani

spasitelný. Sv, Tomáš nazývá tento souhlas vprincipalis actus fidei«

(S. th, II. II, q, 6, a, 1). Srov. H a r e n t, col, 361 sq. O volním iprvku

ibid. 397 sq. a 406 sq. — Toto vymezení Husova pojmu víry jest d-
ležité vzhledem k dalšímu uení o církvi,

^ Opp, I, 49a (61ib), 1, c: »credere est aotus ipsiuis intellectus
moti a voluntate«, proto »nullus credit nisi volens, quod oportet illum
actum, qui est credere, a fide procedere.<. — Srov. též Opp, lí, 117a/b
(181b—182a). In epist, camon,, a Sup. Sent, 11: »Fides est actus ipsius
intellectus viatorAs, fundatus spe et kanitate, quem actum et sic fidem
contingit augcri,« — Víra jako akt rozumu pojímá se již v Písme,
v, Hettinger, Lehrb. d. Fund. Th. II. 1879, sir. 415—416, Harent,
col. 57—60, a j,

" Fides accipitur pro assensu intellectus, quo quis credit, quod
non vidt, innitendo auctoritati dicentis. S, Thomas Aq, II, II, q. 1,

p, 2. — Husova pairaírase zní: »Vi, t. j. rozumem pivoluji, což ichem
neznají... « Krátký výklad víry, ed. Sedlák (Nkolik text III, 16). vln-

tellectum — praví Hus jinde — dirigit veritas fidei, affectum autem
dirigit aequitas spei et opus charitatis. < Opp. II, 276b (432a), In psalm,
— Na téže linii stojí známá zásada stedovká (dle Augustina):
:Credo, ut. intelligam« (výkliaid tchto slov v, na p. ap. Harent, col.

188). Auf4ustin sám priaví, že víra jest xconvictio rerum, quae non vi-
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prostedené a zevní, založené na svdectví autority prav-

divost jeho zaruující. Je-li svdectví lidskou autoritou, víra

sluje lidskou (fides humana) a pedmt její klade se do
oblasti lidského poznání; pakli autoritou jest bh a pedm-
tem pravda nadpirozená, víra sluje božskou (fides divina);

v tomto pípad svdectví autority (testimonium) jest to-

tožné se zjevením (revelatio), Hus mluví stále o víe božské
a s toho hlediska dlužno jeho vývody chápati,

6. Shodn s ostatními theology uznává Hus za m a t e r i-

álnííformálníobjektvíry boha. Materiální objekt

praví, co se ví, resp, má viti, formální objekt praví, pro
a jakým zpsobem se ví, V obou pípadech jest to bh jako

první pravda; v prvním pípad má se však na zeteli ped-
mt víry sám o sob, v druhém motiv a cíl víry. S obou hle-

disek praví se také o víe, že jest to vlitá ctnost bohoslovná
ili theologální.^ Hus se této vci dotýká ve výkladu Sen-
tencí, odpovídaje na otázku, zda jest správná Lombardova
definice víry vzatá z bible (Žid, 11, 1): »Víra jest založením
vcí, o kterých máme nadji, a dvod vcí neviditelných*.

dentur« (Euchir. c, 8). — Kus tuto vtu (jež jest locus communis
stedovké dogmatiky) vyložil ve Výkladu víry, E, I. 3^—4, velice ja-

drn, rozvíjeje thes'i, že »viti jest mysl k pravd neb jako k pravd
bez itcdlného znánie pichýliti.« Srov. též Postillu, E, II. 421: »viera

jest rozumem drženie pravdy božie, jiež lovk nevidí; a tak viti
jest k pravd rozumem pistúpiti, jiež lovk nevídí.« Srov, E, III.

153 (Provázek). — Již z toho /jest zjevné, že i když v této vcí by
se našla podobnost mezi Husem a Viklefem, nelze z tohoto »locus

communis« initi žádného závru dogmatického. Podobnost ostatn
není valná, a Sedlák sám musí pizmaiti: »Odikud jest o pojmu víry

v hl, III. (Výkladu víry), nenalézám. « Uvádí-li pak, že Husova defi-

nice je peložena z Vikleía, je to zjevmý omyl, jak ukazuje toto

srovnání Sedlákem vytené (St. t. II, 419):

Hus: Viklef:
Z té ei dále máš, že viera Fides . , , habitus, quo fidelis

jest zpósob, jímž rozum hotov inclinatur pro tempore ad creden-
jesrt viti pravd boží, jenž jest dum actuaiiter illud, quod debet

nad dóvod lidský (E. I, 4), (Šerm,, ed. Loserth, I, 296).

^ O víe jako vlité ctno>ti theologální la jejím objektu materiál-

ním i attribuním v. nejnovji vývody Harentovy, 1. c, col. 376 sq.

Sluší dodati, že Kalvín místo boha jako objektu víry kladl Krista,

ibid. col. 379.
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Praví/ že dvodem vcí neviditelných jest práv bh, jenž

jest pedmtem víry, pokud jest první pravda povýšená nad

náš pirozený rozum; víra jest dvodem ili nápravou a

osvícením duše s ohledem na vci neviditelné našim smy-

slm a rozumu, Tedy bh jako pravda osvcující rozum a

povznášející mysl jest primm v tomto pojmu víry. Druhou

vcí jest »založení vcí, o kterých máme nadji«, t, j, bez-

prostední cíl a úinek víry božské, jimiž jest jasné vidní

ili poznání boha a radování se v bohu, jež práv bh udílí

tm, kdož ví, a v nichž záleží dokonalá blaženost lidská;

v tom smyslu jest tudíž víra základem ili poátkem bu-

doucí blaženosti, v níž vící doufá.-' Mohla by však vznik-

nouti otázka, zda bh sám o sob jako nestvoená pravda

(veritas increataj jest jediným pedmtem víry, i není-li

jím také pravda stvoená, t. j, svt bohem stvoený a Syn
boží lovkem uinný. Na tuto otázku Hus odpovídá

kladn, prav (podle sv. Tomáše], že pedmtem víry jest

pravda nestvoená i pravda stvoená, první jakožto nco
formálního (my bychom ekli vcného) a druhé jakožto nco
materiálního, jež má vztah k Bohu a jež jako úinek božstva

podporuje lovka, aby Boha poznal a tudy Boha požíval.'"

* Jak ze srovnání Husovr. výkladu s textem Sentencí Lombardo-
vých vysvítá, vybírá Hus k projednání pouze nkteré dležitjší

otázky, o nichž Lombard píše. Ale probírá je jasn a logicky pesn,
opíraje se hlavn o sv. Tomáše, tak že obtížné záhady dogmatické

jsou u nho pímo mistrovsky ešeny nebo vysvtleny. Rovnž jest

zajímavo, že klasické výklady obsa'žené ve spisech eských opírají se

nejen o Viklefa, nýbrž i o výklad Sentencí samých.

= Sup. Sent. 453—454, Srov. E. I. 4 (Výklad víry] a IIL 153

(Provázek). Cf. Opp. 11. 117a (ISlíb—182a). In epist. canon. Zde jest

víra pln definována takto: »Fides est habitus mentis, quo inchoatur

vita aeterna in nobis, íaciens intcllectum assentire non apparentibu^s,

sed virtutibus infringibilibus, quas ScriptuTa' inspirata divinitus ma-
niíe?tat.« (1. c. 117a^l82a), Je to doslovná definice sv. Tomáše, II.

11. q. 4 a. 1. — Mc^derní výklad povstných slov. Žid. 11. 1, v. ap.

Per ron 13"—14. H a r e n t. 86—88. 380. 381. 455 sq.. Prát. La
theologie de St. Paul, V 1909, str. 542—545. S protestantského hlediska
F e i n e, Theologie des Neuen Testaments, 2. vyd, 1912, str, 656.

I b i d. 455—456. Srov. S. Thomas II, II. q. 1. a. 1.: »In fide

si consideremus f o r m a 1 e m rationem obiecti, nihil aliud est quam
veritas prima, Non enim fides, dc qua loquimur, as'sentit alicui, nisi

quid est a Dco revelatum ... Si vero consideremus materialiter
ea, quibus fides assentit, non soluni est ipse Deus, sed etiam raulta
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7, Z principu této víry (zvané také božskou nebo theolo-

gickou) vyplývá samo sebou, že jejím formálním objektem ili

specifickým motivem nemže býti rozumové poznání, nýbrž
jediná autorita Boha zjevujícího/ Hus vytýká
pkné tento motiv v Provázku tmito slovy sv. Tomáše Aq,:
»A že eeno jest, že viti jest (neb že víra jest) o vcech ne-

viditelných, a tžko jest skryté vci viti, protož dv jsú

vci potebné, aby bylo veno pevn: první vc jest pravda,

jenž jest osvícení duše, již pozdvihuje; protož slovo boží,

jenž jest pravda od nho vydaná, slov svtlo v sv. Písm;
druhá vc jest zpráva mocné pravdy (= rectiicatio auctorita-

tis), jenž duše potvrzuje: prvá vc vru a druhá Písmem
pevným od Ducha sv, vydaným, A tak Písmo brání víry a

víra pivoluje Písmu,- V tchto slovech je eeno dvojí;

pedn, že konstitutivním prvkem objektu víry jest nejen
osvcující pravda sama o sob, nýbrž i potvrzující autorita

alia, quae tamen suib assensu fidei ncn cadunt, nisi secundum quod
habent aliquem ordinem ad Deum, prout se. per aliquos divinitatis

effectus homo adiuvatuir ad tendendum in divinam fruitionem.«
^ Srov. dnešní definici víry. (Conc. Vatic. Const. I. c. 3 D e n-

z i n g e r, n. i789): »Fidem, quae humanae sralutis initium est, ecclesia

catholica profitetuir, virtutem esse suipernaturalem, qua, Dei aspi-

rante et adiuvaiite gratia, a)b eo revelaía vera esse credimus, non
propter intrinsecam rerum veritatem naturali rationis lumine per-

spectam, sed propter auctoritatem Dei revelantis, qui nec falli nec
fallere potest,« Naproti tomu protestante, rozeznávajíce fides histo-

rica, fides miracolorum a fides promissionum, uznávají toliko tuto

poslední za nutnou k ospravedlnní a spasení. Katolíci proti tomu
tvrdí, že nejen pouhé sliby vícím o spasení uinné, nýbrž všecky
Bohem zjevené pravdy ili všecky ony ti druhy víry jsou ku spa-

sení nutné a tudíž jsou materiálním objektem víry. Tento materiální
objekt jest pedkládán pravidlem víry, jímž jest Písmo, tradice a
církev. Církev sama jest jen pravidlem, nikoliv motivem (ili for-

málním objektem] víry; tím jest pouze autoritai zjevuijícího Boha.
Srov. Harent, 1, c. Cf. i b i d. 470 sq., col, 166, s odkazem na W i 1-

m e r s e, De fide divina, 1902, str. 57—64 (rzné soustavy theologické

o autorit zjevujídbo Boha). I b i d. cel. 358 sq. výklad o víe jako
ctnosrti nadpirozené. Cf. P c r r o n e, 1, c, str. 7—9.

^ Erben III. 155 (Provázek). Srov. Sent. 454 a De ecclesia, c, 8,

Opp. I, 208b (259, 2). Místo v Sent. jest doslova shodné s uv. místem
Provázku, ale v Provázku (mimo dodatek o svtlu) v poslední vt
zamu'je se pozoruhodn slovo »a'Uctoritas« Písmem! V Sent. tato
vta zní: »au'ctoritas autem prebet fulciraentum fidei, fides assentit
aucloritati . « Názor ten jest slovn pevzat ze sv. Tomáše De
verit. theol. 1. 5, c, 18 (srov. Contra doctores, c- 3, Opp. I. 297a (372b).
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božského zjevení (dle Husa v Písm obsaženého), a za druhé

že víra jest zárove aktem »duše« shry osvícené a po-

tvrzené. Jak jsme však poznamenali výše, Hus neklade

zvláštní váhu na tento akt »duše« ili rozumu a vle (jako

inili jiní theologové, srov, sv, Tomáš H. II. q, 4 a, 3 a Q.

disp, de fid, a, 2 ad 10), a to patrn proto, že pijímal

obecný názor, že víra jako theologická ctnost jest nadpi-
rozený dar ili milost boží, kteráž jako nadpirozený ha-

bitus disponuje lovka k víe, osvžujíc jeho rozum a po-

silujíc jeho vli (fides inchoata), »Víra jest první ctnost od
Boha vlitá (praví Hus), na níž jako na dn neb krumfeštu

má každá ctnost založena býti a bez níž nelze se Bohu líbiti,

jakož dí sv, Pavel. «^

8, Než zde teba initi rozdíl mezi vírou beztvárnou (i n-

f o r m i s) a vírou utváenou (f o r m a t a) , Víra beztvárná
toliko uschopuje rozum, aby vil tomu, emu jest viti, a

zamítal to, emu není viti. Pokud tato víra jest získaná

(habitus acquisitus), nemá moci spasné a mže býti i v dé-

monech, kteí také mohou míti njakou známost o láncích
víry, ale proto nejsou schopni spasení. Toliko beztvárná
víra, která jest vlitá (habitus infusus), uschopuje k spasení,

nebo uschopuje k víe utváené láskou (fides caritate for-

mata), která, je-li vytrvalá, vede pímo ke spasení,- Víra
láskou utváená jest pak základem ostatních ctností, v nichž'

^ Erben III, 153 (Provázek), Srov, Erben I, 4 (Výklad víry);

»viera jest prvá ctnost v duši, bez niež nemóž býti jiná která ctnost

stvoení púhému zde, to jest v lo<vku, jenž bohem nenie,« — Srov,

Opp, I, 20Sb (259. 2), De ecclesia, c, 8: »Fideliis est, qui habet fidem
a deo infusam, sine aliqua trepidatione sibi contraria, quae sit suae
fidei commixta,« — O »fides infuisa« &rov, též Opp, II, 117b (182, 1)

In epist, canon.
- Sent, 454—455, — Srov. Opp. 1. 208b (259, 2), De ecclesia,

c, 8 (pevzato z ViWefa, De eccl, c, 2. cf, Loserth 185), — Dnešní
vrouka katolická pokládá i víru bez lásiky (fides ipsa in se) ili

habitus víry (vlitá ctnost víry) za akt spasitelný (ad salutem per-

tinens) a tudíž o milost opený. Tak stanovilo Vatic, proti Hermesoví:
Fides ipsa in sie, etíamsi per caritatem non op>eretur, donum dei est,

et actus eius est opus ad salutem pertincns , , , (Denz,, n. 1791). Srov.

Ha rent. 1, c.j coJ, 360 sq,, 367. 413,

' Ibidem (De ecclesia). Podobn souhrnn se Hus vyslovuje
ve Výkladu viery. Erb, I, 4—5: »Ješt pro lepší rozum vz. že viera

v písm trojn s bére: najprvé . . . viera jest zpósob, jímž lovk hotov
jest viti, a jehož dosáhl jest z písma neb z nkakého pravenie;
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církev Kristova obcuje, ba lze íci, že jest základem ne-
hešitelnosti vbec/

9, Jiný jest rozdíl mezi vírou zjevnou (f, e x p 1 i c i t a)

a skrytou (f. i m p 1 i c i t a).- Zpravidla se tento rozdíl iní
o víe již pln kesanské, resp, skripturální, ale Hus tak ro-

zeznává víru od samého poátku. »Alia est fides (praví), quae
est credulitas fidelis hominis explicita, et alia est fides im-
plicita, ut catholicus, habens habitm fidei infusum vel

acquisitum explicite, credit ecclesiam catholicam in commu-
ni, et in illa fide communi credit implicite quodcunque sin-

gulariter contentum sub s. matre ecclesia.«" Explicitní »cre-

a ta viera móž fcýti i ve zlém stvoení i v dobrém, neb i zlý lovk
i dobrý, i rt iná takú vieru; a ta viera jest viera, jíž víme bez
ctnosti. Druhá viera jest, jíž víme a ctnostni jsme; to jest viera,

jíž z lásky dobe iníme, skrze niž Kristus pebývá v našich srdcích,

a ta viera nedá zahynuti; ale prvá 'k spasení bez této neplatná jest.

Protož die sv. Augustin; »Viera bez milovánie marná jest, viera s mi-
lováním kesanova jest; ale jiná áblova jest, neb i áblové vie
i tes s.« Tetie vera jest ta vc, v niž a o níž s ví, jenž jiná

jest než ta, jíž s ví.«
^ Qpp. II. 207a (322b) In epist. can. Není ovšem prarvda, že

»habens fidem charitate formatam non potest peccare«, avšak pravda
jest, že »nemo, utens actu fide formata ratione vel existens in ea,

peccat.«

Víra zjevná obsahuje onen poet zjevených pravd, spe-

kulativních a praktických (jako jest symbol. Desatero ap.), jež musí
znáti každý vící. Víra skrytá pipomíná vícímu všeobecným
zpscbem podstatnou pravdu vrounou (na zpsob prvních princip
pi rozumovém poznání), t. j. že Bh nám uinil zjevení, a za druhé,

že tomuto zjevení uí nás církev, majíc k tomu poslání. V implicitní

víe jest vyjádena vle viti, kdežto v explocitní poznání a vír?

sama. První nemže nahraditi druhou, Srov. Harent, 1. c, col, 344,

Opp, I, 208b (259, 1). De ecclesia, c. 8 (vzato z Viklefa. De
eccl. c, 2, of. Loserth 185). Tuto »oredulitas« Hus nazývá v Opp.
II, 117b (líi2, 1) In epist, canoni, též »fidss secundum actum con-

tractum«, Pále, De ecclesia (ed. Sedlák 23) podotýká, že výklad
Husv o »credulita(S« jest správný, avšak nutno prý dodati, že v ka-

tolické církvi nejvyšší úelnou moc má ímská cínkev, a kdo její

autoritu popírá, jest kacíem. Podobná divergence mezi Husem a

Palcem jest i v dalším. Hu3 praví, že se má viti »quicquid voluit

Christus de se credi«. (Pále dodává, že jest tak viti dle uení
sv. Otc a fcatolicko-ímské církve) et non credcndo de Christo,

qucd nolufllt de se credi, in hoc credit omnem articulum sivé affirma-

tivum, sivé negativum de Christo credibilem (dle Pálce nesprávné,

nebof tím jest bludm cesta ote\'fena). Opp, I. 208b (259a). Srov.

Sent. 187. Podobn Pále ibid. 8.
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dulitas« jest nepochybn totéž, co jinde Hus nazývá prost

zpsob veni«, jehož rozeznává ti stupn; prvý jest s po-

chybováním pichýliti mysl k nkterému pravení (lovka
krom Písma); druhý jest pichýHti mysl k pravení bez po-

chybování, ale toliko z domnívání (na p, víra papežským

listm, které nemají založení v Písm, nebo víra spism sva-

tých, jež zjevn nezakládají se na Písm); tetí jest pichý-

liti mysl k pravení nebo k pravd, již bh jako první pravda

praví neb ukazuje bez dvodu od lovka nalezeného. To
jest víra Písmu sv,, jež sluje víra obecná ili závazná pro

veškerou obec kesanskou, zvlášt však pro knze, ^ A tato

víra obecná ili kesanská anebo skripturální obsahuje

explicite i implicite všecku pravdu k spasení potebnou a

musí tudíž explicite i implicite býti pijímána. O ní usly-

šíme ješt více,

10. S uvedeným výkladem o tech stupních víry lze spo-

jiti také Husv oblíbený výklad o rozdílu, jaký jest podle

nho mezi výrazy: viti vc (boha), viti vci
(bo hu), v i t i v e v c (v bo h a),- Nejnižší stupe jest

viti vc (boha), což znamená viti, že vc (bh)
existuje, a ji (jej) nevidíme; to jest víra s ohledem

na Písmo implicitní, ale fakticky informní, nebo i zlí

a áblové mohou takto viti; naznauje pouze mate-

^ Erben I. 6 (Výklad víry) a Opp. I. 4<>b (62, 1); opt pozoru-

hodné rozdíly v úiprav znní. Na podobnost E, I. 6 s Viklef. Dialog.

23, upozornil Sedlák, St. t, II. 419.
' Sirov, Sent, 452—453. — De mandatis domini, Opp. I. 29b (38,

1), _ Q, de credere. Opo. I. 169'b—170a (211, 1). — De 3 dubiis.

Opp. I. 167b (208, 1—209, 1). — Elucid, íidei, Opp. I. 49a (61, 2],

50a/b (62. 1— 63, 1). — Erben I. 7, 11 (Výklad víry). — Erben III.

154 (Provázek), 214—216 (O šesti bludích). Docum. 706 (Katechism). --

Myšlenka pochází od sv. Augustina (tract. 29, in Joan. n. 6 Šerm. 144 n.

2 Enarr. inPs.77n. 8) a sv. Bdy, Z literatury s:rov. Strabo, Glossa ordin.

(Migne, PL.. 144, 482), Lombardus, Sent. 1. III, dist 23 a sv,

Tomáš Aq. II. II, q. 2, a. 2, Ale také již u sv. Pavla rozeznává
se víra bohu a víra v boha, resp. Krista, Cf, Prát, La theologie
de saint Paul, 11' 1913, str, 840. Hus se opírá tém cele o Lom-
barda. Uil tak i Viklef, srov. L o s e r t h, 220/1 i Luther, Weimar.
VII. 215 k r. 1520, Srov. D e n i f 1 e, Luther, I. 381—382, Názor sv.

Ai^igustina. opírající se o sikutenost, že v Písm se vyškytá sloveso
viti »cred€re<; z ec. jiigisúsiv ve dvou formách (1, prosté sloveso,

2. s pedložkou in = s2j s acc), jest dnes od katolík opuštn.
Srov. H a r e n t, i. »Foi«, 1. c, col. 63—68.
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riální pedmt víry. Druhý stupe (naznaující motiv

ili formální objekt víry) jest viti vci (bohu) ili

o vci (o bohu), což znamená, že co vc (bh) praví,

jest pravda; tak víme na p. Písmu, že pravdu praví,

a tak víme i papeži, když pravdu mluví, a též o papeži, že,

následuje-li Krista a apoštoly, jest svatý. Také tato vira jest

informní, nebo tak ví ábel a každý kesan, který, jsa

ve smrtelném híchu, drží, že ku p. Písmo sv. jest pravé.

Teprve tetí stupe jest víra utváená ili vlastní akt víry,

nebo viti ve vc znamená vc nanejvýše milovati, a po-

nvadž nic nemá býti rozumným tvorem nanejvýše milo-

váno než Bh, jest patrno, že nemá se v žádnou jinou vc
viti, leda v Boha. Proto nemá se viti ani v P, Marii, ani

v kteréhokoliv svatého, ani v církev,^ ani v papeže, nýbrž
toliko P. Marii, svatým, církvi, papeži. Tato víra v Boha
(Otce, Syna i Ducha sv,) jest jediná víra vskutku živá, ospra-

vedlující a toliko svatých; o ní platí slova sv, Augustina
(in Joh, 19 n, 6), že viti v Boha jest ve milovati, ve
v nho jíti, ve jeho se držeti a jeho údm se vtliti,"

11. Základem utváené víry jest láska— je to opravdová
»f i d e s c a r i t a t e f o r m a t a«,'' »První víra s druh
(praví Hus v Provázku) asto stojí bez lásky, ale tetí nestojí;

protož ony bez tetí slovu mrtvá víra, ale tetí živá , ,, jakož

dí prorok Abakuk v II, kap,: »Spravedlivý z víry živ jest.«

^ Nemá se viti v církev, »ne cultus vel amor soli deo solitus

creaturae impendatur,* a církev jako obec všech vících, dobrých
i zlých, jest stvoením. Proto podle Alex, z Halesu nemá se v Symbolu
íki&ti »Credo in s. eccleriam catholicam«, nýbrž »credo, quod
ecclesia s. catholica sit, vel quod ecclesia sít catholica et sancta,«

Opp. I. 176a (211, 1, 2), Q. de credere. Pravda je, že se tui naznauje
pouze objekt víry; srov. o polemikách o tuto otázku vedených díl II.,

str. 46—54,

Tato slova sv. Augustina o víe dal Hub napsati na stny
kaple Betlémské, Erben III, 216 (O šesti' bludech). Podobn, ale

strunji se Hus vyslovuje v In ep'st. can. Opp. II. 215b (347b): »cre-

dere in deum (et ChTÍstum) est per amorem tendere in deum et

in Ihesum Christum. Et nullus peccans mortaliter credit in deum
nec quoniam Ihesus est Chrislus.« Sem náleží i výklad o tom, jak

odplatou víry živé jest moci býti synem božím. — Erb, I. 10—11.

Vý^kJad viery.

' T,oliko v Opp, II, 117b (182, 1). In epist, can, Hus za zá-

klad a dovršení víry pijímá trplivost (patientia).
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A aby rozuml tomu slovu, znamenaj, že jakož živost' t-
lesná a tak tlo má od duše, že roste, živí se, v žilách a

v údech stvrzuje se a v jednotu táhne: též živost duchovní
vérú roste, nadjí se krmí a lásku neb milováním se živí;

a tak vira se krmí nadji, jako tlo krmí se milováním;
jako duši tlo a milování dobrými skutky se ukazuje.

Protož víra, jakož dí sv, Jakub II, 14, bez skutkuov mrtvá
jest; a tak každý duch stvoený a rozumný, který nemá
skuteného milování ku pánu bohu, aniž chce míti, ten není

živ z víry, neb není spravedlivý. «^ V Elucid, fidei Hus
z daného pojmu »milovn víry« (ib, 154] iní další závr,
prav, že žádný kesan podle jména, jsoucí ve smrtelném
híchu, neví v Boha, a ví Bohu a o Bohu iníormním
aktem víry, jako iní i ábel." Fakticky tudíž kesan
v smrtelném híchu nenáleží do církve svatých, jež jest tlo
Kristovo; toliko kdo ví v Boha a Boha nade všecky vci
miluje, náleží mezi svaté a jest údem tla Kristova, jež jest

církev, to jest sbor svatých." Ale tato »milovná víra« ili

»víra láskou obživená« (I. 11.] zárove uschopuje vícího
k vtlování se v církev svatých, tím že ospravedluje bez-
božného a tudíž psobí jakési duchovní pecházení (tran-

situs spiritualis] v nový život.* Naopak zase, nedostatek

' Erben III. 154—155 (Provázek), Srov. Erben II. 296—297: »Ai.
již máme, že viera a ústy vyznánie viery lovlía nespasí bez naplnnie
vole božie, neb die S, Jaikub, že viera bez skutkóv mrtvá jest.« Podobn
o víe živé láskou a mrtvé bez skutk Hus mluví na jiných místech,
V Opp. II. 132a (205b) In epist. oan. praví: »Fides sine operibus non dicit

fLdes sine opere, quia oredere est opus fideí, quod tamen non facit fidem
vivam sine operibus, quia non fit ex charitate. Fidem enim sequuntur
duo actUiS". se. interior, qui est credere, et exterior, qui est bene ope-
rari credendo- Mortua est, quia . , . opere non implet, ili dle Glossy
quia non est coniuncta princiipio vitaé, se. charitati. Forma namqus
fidei, qua fides vivificatur, charitas est.«

' Opp. I 49a (61, 2) Elucd. fidei.

" Erben III. 154 (Provázeik], — Ibid. 155 dále: »Protož kdo chce
víru platnú a živu míti, musí boha nade všecky vci milovati, pro-
tože víru jako koen v srdci a vyznání pravdy boží jako ovoce
v ústech, aby víra srdená vyznání pravdy vždy plodila . . . Do-
kavad víra veliká jest, vždy plodí neb rodí vyznání v ústech; ale
jakž vyznání v ústech tuchne, rozumj bez pochybení, že víra srdce
toho již rozfata jest.«

»Credere ergo in Christum est íides iustificans impium, Ex
quo elicio, quod credere est quoddam spirituále transire sivé tran-
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víry (zpsobený slabostí, dravostí anebo nestateností) má
za následek smrtelné hešení, takže všichni zloinci podle
pítomné nespravedlnosti jsou ve skutenosti nevícími.
Kdo má býti spasen (omnis salvandus) musí býti pede-
vším vícím ve smyslu uvedeném,^

12. Víra láskou obživená ili ozdobená (E. 11, 216)
pivádí tudíž lovka v jistý morální vztah k Bohu. I jest

na míst otázka, jaký jest obsah této víry. Tu jest teba
pedevším vytknouti, že víra ve stedovké mysli Husov
má neobyejný význam; jest to první »založenie všech
ctností k spasení «.- Víra jest nejen podmínkou a zárukou
spasení, nýbrž i prvotní a nejvyšší ctností theologickou a

opravdový základ »duchovního hradu «,^ Z toho vyplývá

situs spiritualis, quod credere in aliquid est fide et dilectione propter

se m illud tendere sivé ire,« Níže; »Credimus Petro, sed non cre-

dimus in Petrm. Credenti enim in eum, qui iuistificat impium, re-

putatur ei fides eius ad iuistitiaim.« — Opp. I. 170a (211, 1—2), Q. de
credere. — Víru v Krista (srovn. i níže a výše) zdrazuje Hus zvlášt
v Provázku, Erben ITI. 153—154. — Neteba zvlášt vytýkati, že po-

jetí »milovné víry« jest dokonale kiatolické a odlišné od protestant-

ského uení o ospravedlnní pouhou vírou, které vyluuje i lásku
i lítost z hích, O víe sípojující vící s Bohem mluví sv. Tomáš
v In IV. Sent. IV. d. 39, q I, a. b, ad. 2m a o víe jako první zásad
loištní srdce týž v S, th, II, II. q. Vil. a. 2l aFide inchoatur vita

aeterna in ncbis,<^< praví sv. Tomáš v S. th. II. II. q. IV. a. 1.

' Opp. I. 208b—209a (259, 2). De ecclesia, c, 8, Pále vytkl

v Kostnici tento názor jako blud (je to i. 13, ze 42 lánk první

obžaloby, Doc, 208), ale Hus jej obhajoval tím, že poukazoval na
jeho preventivní smysl: zloinní lidé by nehešili, kdyby pln vili,
majíce na mysli nevreckosrt jako nejhorší trest, jaký híšníky mže
stihnouti. Izaiáš . . . nazývá církevní knížata nevícími pro jejich

zloiny (nevící = nevrný) a podle Tit. 1, 16 zloinní lidé popírají

boha svými skutky; ponvadž pak zloinní lidé jsou bez záslužných
skutk blažencisti, jsou i bez milovné víry, nebof podle Jak. 2, 17

víra bez skutk jest mrtva.

Erben II. 344. Srov. též citát výše (o krumfeštu). V Opp. II.

179a Í284a) In epist, canon. praví se, že > in ascensu virtuitum fides

est tanquam fundamentm, charitas tanquam complementum«, proto

;;incJpit a fide et terminat in charitate«. — Ibid. f. 242a (390b) se

praví (In ps.), že »fides et articuli fidei šunt initium sapientiae, quo-

ad essentiam.«

^ Opp. II. 216a (348a). In cpist. can.: »oportet in constructione

spiritualis castri fideni supponere et cum omni spirituiali acdificio

ipsam erigere, quia nuUus viator boni quicquam perficit sine fide,

cum sine fide impossibile est placere dec« (Hebr. XI.). Srov. ibid.
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i moralistickému Husovi, že kesan musí pedevším správné

viti. Správným vením nabývá kesan uvdomní
a poznání toho, co má initi, aby se Bohu líbil; teprve

vírou kesan poznává pikázání boží a poznav je, jest s to

skutkem je naplovati; plnním pak pikázání božích ke-
san stává se schopným hodn k Bohu se modliti o spasení

a o prostedky k spasení vedoucí a zárove Boha nade
všecko milovati. Postup kesanské cesty k spasení jest

tudíž podle Husa tento: 1. správná víra; 2, plnní pikázání

božích; 3, pokorná modlitba a milování Boha,^ Je-li takto

naznaena methoda Husovy myšlenky o spasení na základ
víry, lze snáze pochopiti, jaký obsah theologický vkládá

v pojem této víry. Obsahem víry v nejširším smyslu jest

podle Husa všecka pravda, kterou Bh jako první pravda
praví nebo ukazuje a k vení pedkládá. Je nyní dležitá

otázka, kde a jak tato pravda jest obsažena a jaký jest její

obsah a rozsah, Husovi se vytýká, že uil, jakoby veškera

ona pravda byla obsažena toliko v Písmu a Písmo bylo je-

diným a výluným pramenem víry,- Je-li tomu tak, uil Hus

114b {178a): »fides est fundamentm totiuis spiritualis aedificii,« Ser-

mones, ed, Flajšhans 82: »fides est ecclesie fundamentm, dileccio

vero est ecclesie conplementum.« — Ibid. 321: »fides est sanctorum

fundamentm, constancia medium, finalis redempcio finis, in quem
passiones mulliplices ordinantur.« Slova »ecclesie fundamentm* vy-

kládá Hus jinde takto: »Ex iam dictis patet, quae fides est fundamen-
tm ecclesiae, quo fundatur et aedificatur in petra Christi Jhcsu.

quia illa, qua confitetur ecclesia, quod Christus est filius dei vivi.« —
Opp, I. 209a (260a]. De ecclesia, c 8. — Že >fin;s fideí« jest >,salus

animae«, praví Huis v Opp, II, 153a (239a]. In epist. canon, — Sv.

Tomáš stejn nazvvá víru »fundamentum totius aedificii spiritualis*

(in III. dist. 23 q,'a. 1),

^ Opp. I. 29'b (38, 1]. De mandatis domini. — Srov, Erben I. 1

(Výklad víry]. — Srov. též Opp. II. 309a (473a) Sup, psalmos: »Omnia
mandata dei est veritas. Est autem in mandatis dei primo veritas

assertionis fidei. In mandatis operum verita^s eruditionis. In msindatis

pronússionis veritas exiiibitionis«.V Opp. II. 199a (318b], In episít.

can, se praví, že tota initegritas fidei cliristianae in tribus principaliter

onsistit: 1. in dei cognitione, 2. in temporalium contemptione et coe-

lestium amore, 3. in haereticoruTn erroris vitatione.

' Srov. Len z, Uení 5— 12. — Jak uvidíme, jest to extrém kato-

lický. Protestantský extrém zase jest chváliti Husovu zásadu jediného
Písma. Srov. níže. Lechler taní mezi vejci, prohlašuje na jedné

stran, že Viklef uí protestiantskému principu Písma (což pravda
není, nebof Viklef proklamuje pouze nepodmínnou svrchovanost
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nepoprn protestantskému principu formálnímu, podle n-
hož Písmo jest nejvyšším a jediným pramenem a normou
víry. Naproti tomu katolické vyznání uí, že pramenem
a obsahem víry jest Písmo a tradice pedkládané církví

jako božsky zjevené k vení/ Pokusíme se ešiti otázku

dkladné a pesn, jak vbec jest možno.

13, Jisto jest, že podle Husa Písmo »ukazuje jist

pravdu, za niž každý kesan má na smrt vydati hotov
život svój.« To jest t. zv. jedna víra obecná, k níž jest za-

vázána veškerá obec kesanská pod zatracením,- Písmo
ukazuje pravdu, ponvadž jest slovo boží inspirované Du-
chem sv., ili jak se íkalo, napsané prstem božím.'' To je

názor písn katolický jak ve vt, že Písmo jest slovo

boží (protestante tvrdí, že Písmo pouze obsahuje slovo

boží), tak ve vt, že Písmo jest inspirováno Duchem sv.*

Názor ten jinými slovy praví, že Bh jest »auctor princeps«

Písma sv., dále že sv. spisovatel jest vdomý a svobodný

a obecnou platnost Písma!), a tvrd na druhé stran, že Hus pejal
svj princip Písma »nepopm« od Vildefa, a i L, musí piznati, že

Hus neuil »iedinému« Písmu. Srov, L e c h 1 e r, J. v. Wiclíf, I. 478,

n 236 (totéž ve spise Joh. Hus, str. 111).

»Porro íide díivina et catholica ea omnia credenda šunt, quae
in verbo dei scripto vel tradito continentuir et áb Ecclesia sivé so-

lemni iudicio sivé ordinario et ex universali magisterio tanquam divi-

niius revelata proponuntur.« Conc. Vatic, de íid. cath. c. 3.

- Erben I. 6 (Výklad víry), (cit. výše), Erben II. 16 (tenie, jenž

jest slovo božie).

' Erben I. 328 (Výklad modlitby Pán), v. výše str. 17. — Srov.

Opp. I. 209a (260a) De eccl., c. 8: »omnis veritas, quam S. Spiritus

posuit in Scriplura«. — I b i d. 286b (358b) C. Stanislaum: »Spiritus

s. est autor et interpres s. Scripturae«. — Opp. II. 107a (168a). In

epist. canonicas: »Praeter scripturam increatam et praeter verbum,
quod factum est caro, alia scriptura sacra scripta digito dei (Exod.

32), Digitus lautem dei est Spiritus sanctus«.
* Srov. H e t t i n íí e r, 1. c, str. 223. Že Písmo sv. jest slovem božím,

uil také Viklef (srov. L e c h 1 er, í. 472). Týž zove Písmo »tesimcnium
(Lechler te ahybn testamentm) infringibileDei patriáv<. Podobn
Hus mluví o »s. scriptura in{ringibilis«. Opp, 46a (57b). De suííic.

legis. Viklef stotožuje Písmo s Kristem (Christuis est scriptura, quam
debemus cogncscere, cf, Lechler I, 473) a — podobn jako Hus
(sxcv, odst, 20) — hlásá, že »omnv3 veritas est in Scriptura sacra vel

explicite vel implicite: patet, quod nuUa alia Scriptura capit auctori-

tatem vel valorem, nisi de quanto sua sententia a s, Scriptura sit

derivata«. Cf. Schwab, Joh, Gersan, str, 537 (z Trialogu).
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nástroj boží, a konené že spis jest produktem inspirace

boží,^ Pirozeným dsledkem tohoto základního názoru jest,

že teba viti »fide divina« všemu, co v Písm sv, jest ob-

saženo, práv pKJnvadž jest to slovo boží,- Ovšem nutno tu

rozeznávati literární a duchovní smysl Písma, jak Hus vy-

týká, opt v souhlase s katolickou naukou, a svým zvlášt-

ním zpsobem, Hus totiž rozeznává dvojí Písmo (mou-

drost): nestvoené a stvoené. Nestvoené Písmo jesl

(podobn jako nestvoená moudrost) cosi nadsmyslného, co

nelze »quidditative« definovati; jest to kniha života, ve

které jest napsáno všecko a která jest vnitrné e boží, ba

Slovo boží samo jakožto soujem všech entit; jinými slovy

eeno, jest to Slovo boží tlem uinné- Písmo stvoené
jest naproti tomu Písmo sv, psané Duchem sv,; je to tudíž

smysl Ducha sv, (sensus Spiritus sancti) a jako takový
,

pravda katolická, V tomto Písm (bibli) nutno lišiti dv
vci: pedn formu (»materia«) ili obraz (podle slov, De-
uter, IV, 12: »Hlas slov slyšeli jste, ale obrazu žádného
jste nevidli krom hlasu«) a za druhé podstatu (»íormu«)

ili vc samu. Obrazem jsou svatá písmena (characteres

sacrí), jinak eeno písemný výraz neboli verse bible, jež

mají svj smysl literární fsensus literalis). Vcí jest smysl
Ducha sv, neboli pravda pronesená neomylné Duchem sv.

a Ježíšem Kristem a mající svj smysl duchovní [sensus

spiriíualis). Hlásky a písmena bible slují Písmem sv, jen

v tom smyslu, v jakém obraz Kristv na stn lovkem
namalovaný jest zván svatým nebo Kristem, Z toho pede-
vším vyplývá, že Písmo sv, nemže v žádné ásti své býti

hanno (pati calumniam) nebo v odpor kladeno a že tudíž

nelze slovy »litera zabij í« odbývati je jako falešné »de
virtuté sermonis«. Teba lišiti se sv, Augustinem mezi prav-

divým autorem a lživým kodexem nebo vykladaem a

dlužno vdti se sv. Jeronýmem, že nemáme hledati evan-

gelia v slovích Písma, nýbrž v jejich smyslu,^ Dále z uve-

' Ibid,, str. 228.

- Ibid., str. 230—231 (s doiklady ze sv. otc).

Sr< v, Hieron. in Galat. I, 11; »Nec puiemus in verbis scriptu-

rarum esse evangeliium, sed in sensu, non in supericie, sed in me-
duiUa, non in sermonm foliis, sed in radíce rationis.« Místo jest zhu-

sta citováno i v theologických uebnicích.
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dné definice vyplývá, že autorita Písma jako smyslu
Ducha sv, a jako zákona božího jest nejsilnjším dvodem,
jde-li o pravdu, a proto Písmu má se viti více než svatým
anebo jejich rozumovým vývodm/

14, Pokud jde speciáln o Písmo jako pravidlo víry,

jest samozejmo, že Písmo pojaté v uvedeném smyslu jako

zjevené slovo boží tvoí materiální i formální objekt víry

a zárove poslední dvod víry, který stojí nad tradicí i nad
církví, o nichž jako normách víry bude e níže. Jest to

názor sledovko-katolický a nadšené projevy Husovy
s tohoto hlediska tené nesmí nás svádti k podkládání

jim smyslu, jehož nemají, »A tak (praví na p, Hus) každý
kus Písma sv,, to vz každá pravda, jenž má býti vena
a jíž víme, jest viera tak nazvaná, «'- Boží písmo jest

»zákon nad jiné zákony, v nmž spravedlivý lovk má
mysliti i v noci i ve dne,«^ Již výše slyšeli jsme slova Hu-
sova, že »Písmo brání víry a víra pivoluje Písmu, ^

»A když jest víra živá (dodává Hus), tehdy jest kesanská;
a živá jest, když Písmu víc, pikázání boží mile plní,«^

V latinských spisech Hus mluví nejprve všeobecn o víe

' Opp, 11, 106b, 107b (168. 1—169, 1), In episi, canonicais: »Ex
dictis horuTi s. dicotorum viidctur pcttere, (1") quod scriptuira s, sít

sensuis, quiem spiritus s. flagitat; 2" locus ab auitoritate s. scripturae

sit argumentm validissimum, cum sequitur: »Hoc spiritus s. dicit

primarie. Ergo hoc est veiriDm«; et 3" quod scripturae s. plus quam
S'ainctis vel eorum rationibus est oredendum; et 4" apparet falsitas di-

centium, quod scriptura s. de virtute sermonis sit falsa.« — Celý
výklad v Opp. II, lOóib—107b v rozšíené podob te se taiké v Sent.

14i—16. Zde se rozeznává trojí Písmo sv.: 1. per modm obiecti sivé

materie obiectivalis — to jest slovo boží, Kristus a jeho spasitelná

pravda; — 2. per modtim form vel habitus vel actus formalis respectu

obiective scripture — to jest poznání slova božího, Krista a pilnuti

k jeho pravd (jinak moudrost ve vlastním slova smyslu); — 3. Písmo
sv, jako hlas nebo písmo nebo znamení znamenající slovo boží, Krista

nebo jeho pravdu; toto Písmo jest mnitelné podle rzných eí, pís-

men a obraz, jimiž jest Vyjádeno.
' Erben I, 5, (Výklad viery.) — Occam soudil ješt písnji, pro-

Wašuje za kacíe každého, kdo neví jedinému kusu Písma: »Qui

dioit aliquam partem N. vel V, Testamenti aliquod falsum asserere,

aut non esse recipiendam a catholicis, est haeretious et pertinax repu-

tandus« (ap, Goldast II. 449, cit. K r o pa t s c h e ck, str. 445).

' Erben II, 331, (Postilla).

' Erben III, 155 (Provázek), srov, výše odst. 7.

Kybal, Uení M. Jana Husa. 3
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písma sv, nebo zákonu evangelia,^ o svtle víry ili evange-

lické pravdy- a o víe a láncích víry jakožto poátku mou-

drosti-^ Ve Výkladu Sentencí mluví již oteven) i o Písmš.

slovu to božím, jež obsahuje veškeru pravdu ídící lovka,
aby náležit sloužil Bohu svému, a pirovnává toto Písmo

k zrcadlu, v jehož každé ásti mže lovk vidti Trojici,

sama sebe i cestu k Trojici vedoucí; ba prohlašuje Písmo za

nejjistjší moudrost a nejhlubší vdu o Bohu a to vzhledem

k objektu (Bohu), k zídlu (Duchu sv,) i k cíli (blaženosti

vné)/ Zkrátka Písmo se tu ztotožuje s celou theologií.

V polemických spisech vyslovuje Hus totéž povýšené sta-

novisko principiální- Ve spise proti osmi doktorm opakuje

slovy sv. Tomáše, že pevnou víru má jen ten, kdo má mysl

osvícenou pravdou a autoritou Písma vydaného Duchem sv,;

tudíž pravá víra vyžaduje nejen pravdu (jako materiální

objekt), nýbrž i autoritativní Písmo inspirované Duchem sv.

(jako formální objekt).'^ Ve spise proti Pálovi Hus se

obrací proti výroku Pálovu, že Písmo jest vc neživá (res

inanimata), která sama sebou nemluví, a prohlašuje, že ne-

hled k neživým písmenkám, jimiž jest Písmo sepsáno, jest

Písmo kniha života sama sebou soudící, nebo jest to

pravda Duchem sv, lovku nadaná a tudíž neomylná,"

15, Dsledek tohoto principiálního pojetí jest dvojí:

Písmu jako pravidlu víry nutno bezpodmínen viti a

Písmo nutno hájiti až k smrti, O veni Písmu vyslovuje se

Hus na nkolika místech, jež nejprve uvedeme, ponecháva-

^ Opp. II. 78ia (12Sa] Šerm. de Antichristo, ser, 24, jež ovšem
nejsou dílem Husovým, ale stojí na stejném stanovisku,

' I b í d, 200b (322al In epist, canon.
' I bíd. 242a (390b) In Psalm, (srov. výše odst. 12.),

' Sent, 14, 16, 17, 18. »Scriptiira sacra est de Deo, umde et no-
men ab eo accepit, ut dicatur tbeologia (!), et docetur a spiritu Sancto,

qui est veritatis doctotr infallibiílis, et nec íallax, ut canit scriptura,

et docetur poropter finem optimum, scil, vitam eternam, ut dicunt

sanctoTum testimoinla-« (18), Srov, i b i d, 189, 194, (est suimma ve-

ritas — summa sapiencia — deus ubique existens, ubique videns,

ubique implens et dans petentibus sapienciam affluenter),
" Opp, 1, 297a (372b)v C, Doctores, c. 3, srov. výše str. 23,

poizn, 2,

* Opp, 1. 262a (372b), C, Pále, Srov, k uvedeným místm
též výrok ze spisu De tribus dubiis: »Scriptura est suffioientisslma ad
declarandum ípsam fid€m«, — Opp, II, 168a (209a),
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jíce zatím stranou ona místa, v nichž mluví o Písmu jako

zákonu a pravidlu ne práv víry, nýbrž mravv a života

vbec. Již výše slyšeli jsme slova Husova o tetím stupni

víry Písmu sv,, t. zv. víry obecné, k níž pod zatracením jest

zavázána všechna obec kesanská podle slov Spasitelo-

vých: »Kdož neuví, zatracen bude« (Mk, 16, 16)/ »Tú
vru (pokrauje Hus] najmén každý jest zavázán, aby

všechno vil, což Kristus chce, aby bylo veno, a nic ne-

vil, co Kristus chce, aby nebylo veno, « (Srvn, výše

odst, 11), Dále: »Též i kesané všichni (jako prorokové a

apoštolé) mají viti, což jest Buoh pikázal, aby bylo v-
eno; a nekaždý vie neb zná všeho, co má býti veno, ale

hotov jest a má býti hotov, když jemu bude pravda

z Písma sv, ukázána, aby ji mile pijal, a držel-li by co

proti Písmu, aby, pravdu pozná je, ihned ustúpil,- A hodné

jest každému lovku, aby nic všeten nedržel, ale po-

znáje pravdu boží, pevn s jie držel až do smrti, neb

pravda konen vysvobodí (srvn, Jan, 8, 31-32)," Podobn
se Hus vyslovuje v Elucid, fidei, dokládaje, že každý ke-
san (resp, pozemšan, viator) má viti každé vitelné
pravd Písma sv, a to zjevn i skryt (explicite vel impli-

cite) podle rozumu Bohem osvíceného, »Pokud však (do-

kládá Hus) vící má ze spasitelné nutnosti zjevn v-
iti, nechci nyní vykládati, ježto sám Bh všemohoucí táhne

k sob svoje vyvolené podle mnohonásobného stupn víry,«^

' Paraírásí toíhoto výroiku jest Husovo prohlášení, že »ti mají

býti trestáni, kteíž nevie písmu božiemu.« — Erben II, 142.

Tak žádial i sv, Anselm v Cut deus homo, 1, I, c. 18, P. L.,

sv, 158, col. 388 ,

" Erben I, 6'—7 (Výklad víry]. Následující známá slova o pravd
(hlediaij pravdy, slyš pravdu atd.), k nimž teba poznamenati, že prav-

dou nerozAMOíí se tu rozumové pctznání, nýbrž »pravda boží« zjevená

v Písmu sv. — Ve vt uvedené v textu jest dležité slovo »hotov v-
iti*, caž znamená disposici viti všemu, emu Písmo uí, ili víru'

pouze implicitní, nikoliv explicitní, kterou víme jen tomu, co z Pís-

ma skuten známe. O implicitní víe Písmu praví podobn sv. Tomáš,
že jest to xcredere implicite vel in praeparatione animi, in quantum
paratus est credere, quidquid divina Scriptura continet.« S, th.

II, II, q, 2, a, 5, ti i dále,
* Opp. I, 49b (62a), De elucid^ fidei, O spasitelné nutnosti víry

uí dnešní vrouka katolická, že víra jest nutná ke spasení aspo
z nutnosti pikázání. Jest to vážná povinnost od Boha lidem ulo-

žená, jejíž dobrovolné opomenutí ohrožuje vné spasení, nebof víra
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Že každý kesan má zjevn i skryté viti veškeré pravd
Písma a pro tuto pravdu i život svj nasaditi, vytýká Hus

opt ve spise o církvi, v nmž zárove iní z této zásady

závr v tom smyslu, že mimo Písmo není lovk povinen

viti ani výrokm svatých ani bulám papežským, leda že

by se tyto zakládaly na Písmu; jinak má bulám papežským

viti pouze »opinative«, nikoliv zjevn nebo tajn/

16, Druhým dsledkem pojetí Písma-pravdy jest po-

vinnost hájiti tuto pravdu až do smrti. Je to dsledek ne-

toliko názoru theologického, nýbrž i jistého mravního pe-
svdení rytíské ráže, které u stedovkého Husa ast ji

se projevuje. »Který rytí Kristv — volá Hus ve své dispu-

taci o odpustcích — tásl by se ped dvodem hrzy, když
ani vlásku nemže ztratiti ve pi Pán? . . . Nebude tedy

dsiti rytíe Kristova onen ocas (z buly odpustkové), Ví
rytí Kristv, že Kristus lovk maí a nií všecku stránku

protivnou jeho zákonu ,. ,«-' A ve spise o církvi praví Hus
pímo: »Vící má pravdu hájiti až k smrti a pro tuto

pravdu od Boha v Písmu eenou má pro bezpenost vy-

sazovati svj život i nebezpeí smrti. «^' »Já chci, (praví

Hus v De trinit.) až k smrti hájiti onu pravdu, kterou mi
Bh dopál poznati, a zvlášt pravdu Písma božího, nebo
vím, že pravda zstává a roste na vky . . ,« A opt volá

oblíbenou frází; »Kdo leda šílený a odpadlý od náboženství

Kristova neodvažoval by se hájiti Písma Kristova, když
jest lépe trpti muka pro pravdu, než pochlebováním do-

síci beneficia, ponvadž první má za následek blahoslavení,

druhé však odsouzení! »Blahoslavení — pravil Spasitel Mt.

5, 10 — , kteí protivenství trpí pro spravedlnost, kdežto
zloeení, kteí pro skývu chleba zapírají pravdu , ,

,«*

17. Akoliv Hus tmito slovy (odst, 13-16) neekl celé

své myšlenky o Písmu jako prameni zjevené pravdy, pece

jest nutná k spasení i k ospravedlnní, jež vede k spasení. Milost,

pomáhající k dostatené vivosti (credibilitas), umožuje iplnní to-

hoto pikázání a zvláštní pTOzetelnost bdí nad vícím, by spasiteln
vil. H a r e n t 1. c, col. 512^—513l.

^ Opp. I. 209a (260a) De ecclesia, c. 8: vEt isto módo non tenetur
homo dictis sanctorum praeter Scripturam.

= Opp. I. 188b {234a) a 189a (234b—235a). De indulg.
'' Opp. I. 208b (25%) a 209a (260a). De ecclesia.
' Opp. I 106a (133a). De Trinitate.
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mžeme již nyní jeho výklad shrnouti a kriticky oceniti. Je
nesporno, že Hus dogmaticky si Písma vážil nadobyej vy-

soko. Ale nutno pece initi tu rozdíl mezi Písmem jako

pramenem vrouného dogmatu a mezi Písmem jako theo-

logickým principem, z nhož se vyvozují dvody a dkazy
zjevených fakt. Až posud Hus ml na mysli pedevším
Písmo jakopramenzjevení, A tu klade se otázka,

jak hluboce Hus tento pramen mil a zda pipouštl vedle

tohoto pramene ješt jiný. Ukážeme níže s doklady v rukou,

že Hus neuil, že by Písmo bylo jediným a úplným pra-

menem zjevení, ponvadž mimo Písmo pijímal za pramen
zjevení také tradici. Mimo to Hus (podobn jako Occam
a jiní nominalisté ve 14. a 15. vku) pipojoval k Písmu
uení universální církve jakožto dogmatické autority. Na
druhé stran ovšem Hus -— na rozdíl od potridentského

katolicismu — ml Písmo za první a nejvyšší pramen zje-

vení a tomuto prameni podizoval i tradici i magisterium

církve, jak podrobn uslyšíme pi výkladu o tradici, Hus
se tu jeví jako theolog pozdní scholastiky stedovké stojící

na levém jejím kídle, kde byly vyslovovány a hájeny my-
šlenky, které nebyly již písn katolické (ve smyslu Tri-

dentina) a které nebyly posud pln protestantské. Hus ne-

tvrdí zásadu o »sola Scriptura« ve smyslu protestantském,

ani neuí první, vyšší a úplnjší autorit tradice nad Pí-

smem ve smyslu katolickém. Uí se stedovkou liberálností

a zárove logiností, že Písmo pojaté jako inspirované a

skutené slovo boží jest e o i p s o vyšší než tradice, která to-

liko obsahuje zjevené pravdy boží, A ví rovnž se stedo-
vkou horlivostí, že celý obsah Písma jakožto »smyslu
Ducha sv.« náleží, v duchovním smyslu, ku zjevení a jest

nejjistjším a neomylným dvodem pravdy a víry. Pokud
Písmo jest pramenem a dvodem dostateným, jest otázka,

která již náleží do kapitoly o Písmu jako principu theolo-

gickém (locus theologicus), ku které se nyní obrátíme.

18- Slyšeli jsme již Husv výrok o Písmu jako nej-

jistjší moudrosti a nejhlubší vd o Bohu. Hus tím pímo
ztotožuje Písmo s theologií, resp. s onou posvátnou na-

ukou (sacra doctrina), o které sv, Tomáš dovozoval, že jest

to vda operující podle zjevení božího, vycházející z prin-

cip známých vyšším svtlem vdní o Bohu a svatých a
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jednající pedevším (príncipaliter] o Bohu a o tvorech po-

tud, pokud vztahují se k Bohu jako poátku nebo konci.

Sv, Tomáš nazývá tuto svatou nauku Písma nejvyšší

moudrostí, která determinuje o Bohu jako nejvyšší pí-
in všehomíru a které subjektem vdním jest Bh, Jako
absolutní vda nedokazuje Písmo ovšem svých princip,

jimiž jsou lánky víry, nýbrž jen disputuje s kacíi,

kteí popírají její principy, a to nikoliv rozumovým do-

kazováním lánk víry samých, nýbrž prost vyvraco-

váním dvod proti víe uvádných. Ježto pak víra opírá

se o neomylnou pravdu a ježto jest nemožno demonstro-

vati o vci pravé, že jest nepravá, jest zjevno, že dvody
(probationes) proti víe uvádné nejsou demonstrace, nýbrž

pouze ešící argumetny (solubilia argumenta).^ Jak patrno,

pojímá se tuto Písmo nikoliv jako pramen zjevení, nýbrž

jako vdní princip (locus theologicus podle Melchiora

Cana), z nhož theologie vyvozuje všechny své dvody nebo
dkazy, pokud víry se týkají a k depositu zjevení náležejí.

Hus stojí na té mže stanovisku o Písmu jako principu

vdním a s nho práv lze správn pochopiti nkteré vý-

vody jeho, které jinak, jsouce splétány s pojmem Písma
jako pouhého pramene zjevení, nabývají jiného významu
i dosahu,

19. Sem náleží pedevším otázka o autorit Písma ja-

kožto principu theologického. Podle dnešního uení kato-

lického jest tato autorita pevná a nesporná, ponvadž jest

to autorita slova božího; ale tato autorita není neobmezená,
nebo se požaduje, má~li zjevený fakt v Písmu obsažený býti

nutným a úinným principem ešení, aby týž nepochybn ná-

ležel k depositu zjevení (rozumí se, k depositu zjevení církví

stanovenému); náleží-li k depositu zjevení jen pravdpo-
dobn, jest onen fakt pouze pravdpodobným principem
ešení.- Tohoto názoru, upraveného, jak patrno, pod vlivem
dogmatu o neomylném magisteriu církve, Hus nesdílí. Hu-
sovi jest Písmo absolutním principem theologickým, depo-
situm zjevení veskrze objímajícím, a proto jest i pedním

' Sv, Tomáš. S. Ih. I. q. I, a. 1—8.
' Srov. Mangenot, i. »Écriture Sainte«, v Diet. de theologie

catholique, IV, 1911, col. 2092—2101, a Dublanchy, i, »Dogme«,
i b i d., col. 1596 sq.
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a svrchovaným soudcem kontrovers theologických a dogma-
tických. Že Písmo jest a má býti soudcem ve vcech víry,

Hus pijímá jako samozejmý dsledek daného pojmu
Písma o norm víry, jenž nabývá platnosti zvlášt, má-li

se rozhodnouti, co jest kacíství a co nikoliv. Kacíství totiž

jest práv »uení bludné, sv. Písmu odporné a neústupn
bránné«, jak zní definice sv, Augustina; jinými slovy e-
eno, kacíství vyvrá z negace nebo odchýlení se od Písma
sv. jakožto soujmu veškeré pravdy a zákona božího/ Kdyby
tudíž nebylo Písma sv,, nebylo by ani kacíství, jako nebyla

by noc, kdyby noci nepedcházel den, »A dále (praví Hus
vzhledem k Písmu jako norm víry), jakož nemuož lovk
poznati kacieství, takéž nemá nižádný svého bližního ka-

cieem nazvati, jedné a pozná Písmo sv,, proti kterému
mluví neb iní neústupn, «- Ponvadž pak Písmo jest ge-

nerální normou víry, jest zjevno, že v principu každý, nejen

kesan, nýbrž i pohan a žid, jenž drží blud neústupn proti

Písmu sv,, jest kací;^ z nesprávného porozumní Písma
také vznikla tžší kacíství, jako bylo kacíství Sabeliovo a

Ariovo, a jako jest kacíství Žid,*

20, Tolik po stránce negativní o Písmu jako kriteriu

víry a soudci vrouných kontrovers. Positivn Hus pro-
hlašuje neomylnou a prvoadou autoritu uitelskou a soud-
covskou Písma ve svých polemických spisech latinských,

což teba vytknouti proto, že to svdí, že píslušné výroky
Hus uinil v odporu proti thesím svých protivník, a jinak

' Srov. Sent. 536—587. — Opp, I. 104b (130b) Lib, haeret. —
Ibid. 10% (137a). C. Stckes. — I b i d. 122a (ISlb) Def, art. Wiclef.
— Svatokupectví, ed. Novotný 3—4. Erben III. 243 (Kn, proti

kuchmistrovi). — O Písmu soudícím o kacíství vyslovuje se v podstat
stejn sv, Tomáš, 1. c. (S. th., I, qu. I, a. 8.).

" Svatokupectví 6.

"Ibid — Co Len z 11—12 proti tomu namítá, prav, že by
podle toho nebylo kacístev ped napsáním Písima ani vlasitn potom
(yio {oro externo), vyplývá sice z dnešního pojmu kacíství (jalco na-
uky pímo nebo nepímo protivné pravd zjevené a od církve k vení
jist pedložené), ale jest v odporu s obecným názorem o kacíství ve
stedovku, založeným práv na definici ?v. Augustina (srov. Lomb.
Sent, 1, IV, dist, XIII. na konci a pozn, 1.).

* Opp, I. 110a (13St). C. Stokes.
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v dsledku svých zásad theologických; nebude tedy snad

na škodu, uvedeme-lí ony spisy v poádku chronologickém.^

Autority Písma ve sporné vci dovolává se Hus nej-

prve ve své obhajob Viklefova spisu de Trinitate z r. 1410.-

Žádá zde dvodu z Písma na dkaz, že se tento spis má
spáliti, a volá: »Veniant ergo in palam doctores combusti-

onis, et ostendant palam manifestam haeresim in libro de

Tritinate, et Scripturam, quae eos movit ad taliter combu-
rendum!«^ Písmem tudíž má se dokázati zjevné kacíství,

na jehož základ spis Viklefv patí ohni. Písma jako normy
a soujmu víry dovolává se Hus dále v obran lánk Vikle-

fových z r, 1412. Uvádí tu nejprve výroky sv, Augustina

a ehoe o plnosti Písma^ a na jich základ tvrdí, že jak

kacíství lánk Viklefových, tak jejich odsouzení musí býti

v Písm explicite nebo implicite obsaženo; v každém pí-
pad musí však býti ony lánky jeden po druhém zkou-

mány Písmem (absolutní pravdou) nebo aspo dvody
pravdpodobnosti, jak také v daném pípad požaduje
Pražská universita.'^ Obecn tutéž zásadu o Písm jako roz-

* Principiální stanovisko bylo sihodné s jeho stamoviskem osobním,
Hus proihlašuje svrchoivanou autoritu Písma pro jiné i pro sebe, O sob
píše: »PrGtestor, quiod niihil velo assesere, nec ex intentione (dicere),

quod essei; Scripturae legis Chrísti vel suae voluntati contrarium,« —
Opp. I. 174a (215a). De indulg,

' V tr. de 3 dubiis z r. 1412, jenž není polemický, praví se
obecn, že Písmo sv. jest »sufficientissima ad declarandum ipsam
fidem« (totiž o tom, zda se má. viiti v tvora), Opp. I. 168a (209a).

^ Opp. I. 107b (134b). De Trinitate. Zde se stále rázn praví, že
prostá víra katolická neznamená víru rustikální a nevdomou, nýbrž
správnou a istou'.

* Aug., De doctr. cbrist. 1. 2 in fine píše (II. 42 § 63): s>Quicquid
homo extra Scripturam s. didicerit, si noxium est, ibi damnatar. si

utile est, ibi invenitur, et cum quisque Invenerit, omnia, quae utiliter

alibi didicit, multo abundantius invcniet ea, quae nusquam omnino
alibi sed in illarum tantummodo scriptuirarum mirabili altitudine et

mirabili utiliitate diiscuntur.« — Gregor,, Moral. I. 23: ^>DeulS in Scriptura
s., quádquiid potest singulis evenire, comprehendit, atque in illa per
exempla praecedentium, etiam vitam sequientium informare curavit.<4

\ Opp. I, lila (139a). Def, art. Wiclef, Podobn uil Wiklef:
>Omnás veritas est saltem implicite in Soriptura et per consequens
sieut ibi omnis veritas catholica est inclusa, sic ibi omnis haeresis est

damnata,« Buddensieg, str. 197, Cf. Trial. 64: »totus error in Scrip-
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hodím v dogmatických pochylnostech vyslovuje Hus v di-

sputaci o odpustcích z téhož r. 1412J

21, Než práv touto zásadou applikovanou na uritý

pípad orthodoxie narazil Hus na odpor onch theolog
pražských, kteí od doby jeho tažení proti papežským od-

pustkm zdvihli proti nepohodlnému kazateli boj na život

a na smrt ve všech otázkách církevního uení a mravu. Pod
patrným vlivem biblického principu vysloveného pi hájení

spis Viklefových obvinili theologové paušáln Husa mimo
jiné z toho, že, váže si málo papeže a sboru kardinálského,

nechce uznati jejich víry a rozsudku v každé pi katolické

a církevní, nýbrž v tch pích »samo Písmo sv. za soudce

chce miti« (solam Scripturam s, in talibus materiis pro iu-

dice habere volentes) ; toto Písmo že vykládá a chce vy-

kládati podle své hlavy, nedbaje výklad celé obce dokto-

rv církevních; tím že jedná proti Písmu samému (Deuter.

turae sacrae notitia«. — Také onen citát z Augustina jest ap. Viklef,

De civ. dominio I. 397. — Dvody pravdpodobnosti mly patrn poskyt-
nouti spisy cíikevních uitel, jak o tom uil sv, Tomáš, který v S. th.

I. qu. I, a. 8 praví (srov. níže odst. 27): »Auctoritatibus canonicae
Scripturae utiitur proiprie et ex necessitate argumentando;
auctoritatibus autem aliorum doctoTum ecclesiae quasi arguendo ex
propriis, sed p r o b a b i 1 i t e r. Innititur enim íides nostra revclationi

apostolis et prophetis actae, qui cancnioos libros scrips'erunt, non
autem revelationi, si qua íuit aliis doctoribus facta (cf, Augustinus,
cp. ad Hieron, 19, c. 1, prop, fin.).

* »Ideo pTudentes hano habent consuetudinem, quando difíi-

cultas circa veritatem áliquam (rozumí se pravda theologická) venti-

latur, imprimis considerant, quid íides Scripturae loquatur in hoc
puncta, et quicquid íides in illa maíeria deíiniverit, credunt stabiliter

tanquam íidem. Si autem íides Scripturae neutram partem eius ex-

presserit, dimittunt illud tanquam eis impertinens, et non litigant,

quae pars babeat veritatem. Et ista est magna prudentia sapientum« , . ,

(místo jest vypsáno z Wyciiía, Dial.21; v. Loserth, Hus und W. 218)
Níže: »Ideo videnda est convcrsatio mudtitudinis et eius fundatio,

quomodo consonat cum scrápíua«. Opp. I. 187b (223a—b), De indulg.
— Ona »magna prudentia« bývá applikována v katolickém uení na
vrodárnou innost církve samé. I katolíci soudí a uí, že jesrtliže

njaká nauka nezdá se církví jist založenou na Písm nebo tradici

jako pramenech zjevení, tu církev z opatrnosti nepistupuje k její

dogmatické definici, a to tím spíše, že církev není svrchovaným pra-
vidlem víry; jím jest pouze Pismo, Srov. H a r e n t, 1. c, col. 161.
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18 dle výkladu pap, Innocencia) a proti výroku sv. Jero-

nýma o papeži jako vrchním soudci ve vcech víry , , /

22. Hus, který si byl vdom, že nic podobného o jedi-

ném soudci Písma nebyl napsal, protestoval proti tomuto
obvinní ve spise De ecclesia (asi z dubna 1413), nazvav
je pímo lží, kterou úhlavní jeho protivník, M, Pále, byl
zosnoval odtud, že Hus spolu s pátely svými dožadoval se

v jisté rozmluv Písma jako dokladu ústního tvrzení Pal-
cová, Proti tomu Hus konstatuje pedn, že jest lží, impu-
tuje-lí mu Pále onou vtou o jediném soudci Písma názor
nebo uení, že eo ipso nechce míti za soudce ani Boha, ani

apoštoly, ani sv. doktory, ani obecnou církev; za druhé trvá

na tom, že ve vcech víry nepovolí Pálovi ani jeho pí-
vržencm potud, pokud svá tvrzení neoprou o Písmo nebo
rozum.- Jako druhou lež pibíjí Hus tvrzení, že by vykládal

'Palacký, Docum. 476—477 (lat.) a 482—483 (esky) . Cdnsilium
doctorum fac. theol. stud, Prag., 6, Febr, 1413, — Doktoi již 10, erv.
1412, navrhujíce nové odsouizení lánk Viklefových, uinili pokus odporu
proti biblickému principu Husovu, prohlásivše ve 3, ze šesti nových
lánk odsouzení hodných za bludný názor, »quoioonstitutiones s, patrm
et oonsuetudines laudabiles in ecolesia non sint tenendae, quia in scrip-

tura bibliae non continentur.« Tento názor Hus vyslovil, ale, pokud
známo, teprve v pozdjších spisech, t. ve Sviatokupectví nepímo (ed.

Novotný 95: »A kterýžkolivk obyej sjednává se s zákonem Kristo-
vým, ten jest slavný, velebný a chvályhodný, a toho nižádný nemá
boiti*) a pímo v Elucid, fidel z r. 1414 (cit, níže), Zajímavo, že
Jesenic ve své obran Husov z 18. pros, 1412 prohlašuje konstituce
obecných koncil od církve schválených, zvané »canones«, za závazné
k vení, Opp. I, 328b (413b).

' »Hoc tamen debet scÍTe dootor (zní asto citovaná vta), quod
nec sibi, nec omnibus sibi adhaerentibus volumus in fidei consentire
materia, nis'i de quanto se fundaverint in ScrlptuTa vel ratione, Re-
velationem autem ab eis non expecto, quod fiat eis, ut aliter, quam
Scríptura docuit, sentiamus,« Opp, I, 227a (283a), K porozumní to-

muto místu teba vdti, že podle noetiky Husovy (resp, Augustinovy)
pravda jako objekt víry (omnis veritas! catholice credibilis) jest bud
uložena v Písm, nebo jest vypracována (vydohyta) neomylným roz-
umem (t, j. rozumem, o nmž ve stedovké theologii platilo: »Quae
ratio naturaliter indita habet, veritati fidei oontraria esse non possunt«,
nebof rozum jest obraz božského rozumu, — srov, Tomáš Aq,, C, gent,

I, 7 — a ješt podle Vatic, sess, IH, c, 3, Denzinger 1789 »ratio oreata
inareatae Veritati penitus subiecta sit«), nebo jest zjevením tradována,
nebo konen jest poznána experimentáln smysly, Srov, Opp, I, 108a/b
(135b), 220b (275a), 265b (332a) a j, Hus tedy žádal, aby mu Pále
dokázal svá tvrzení bucf slovy Písma, nebo »neomylným« rozumem
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Písmo sv, podle své hlavy, t. j, podle svého bludného po-
ntí nebo vle, a tím dopouštl se kacíství; Hus konstatuje,

že s boží pomocí nezamýšlí vykládati Písmo jinak, než jak

Duch sv, vymáhá a jak je vykládají sv, doktoi, jimž Duch
sv, dal porozumní. Co se týe dokladu z Deuteron, 17.

z nhož doktoi vyvozují, že v pochybných a nesnadných
pích, pokud jde o víru a církev (in materia catholica et

ecclesiastica), teba se uchylovati k papeži a ke kardinálm
jakožto tlu církve ímské, Hus tvrdí, opíraje se o výklad
Lyrv, že nemá se držeti nález žádného lovka sebe au-

toritativn jšího, tudíž ani nález papežv, jestliže obsahuje
zjevn nesprávnost nebo blud; dále, že zákon boží jest

mítkem, podle kterého, a ne jinak {et non aliter), mají jed-

notliví soudcové, zvlášt církevní, souditi; soudí-li soudcové
falešn nebo odchylují-li se zjevn od božího zákona, nemá
jich býti posloucháno,^ Papež s kardinály (praví Hus) ne-

mže si osobovati právo neomylnosti, když sami apoštolov
Kristem vyvolení upadli v kacíství podle sv. Augustina
a Bdy, A jako není pochyby, že nutno jich poslouchati,

uí-lí pravd podle zákona božího, tak jest jisto, že pika-
zuj í-li nco nebo uí-li nemu mimo pravdu, teba by tak

inili s celou kurií ímskou, nemá jich vící pravdu po-

znavší poslouchati. Chceme míti (dí dále Hus za svou

stranu) zákon Písma za soudce, nebo jest to soudce nejspra-

vedlivjší, jenž soudí ne jinak než Bh a jehož dovolával

se sám Kristus ve svých pích s farizejci (Joh, 5), Jakým
tedy právem, volá Hus, doktoi žádají, aby Písmo nebylo

soudcem, a naopak chtjí, aby se jim vilo, tak aby cokoliv

oni odsoudí, bylo odsouzeno, a cokoliv schválí, bylo schvá-

leno? Toho žádali na schzi radniní (16. ervence 1412) a

(rozumí se rozumem o víru v Písm openým), nebo speciálním ili

soukromým (jak se v theologii praví) zjevením pravdy boží. Srov.

Loser th. Hus und Wiclif, str, 215 a K r o p a t s c h e c k, str. 455 p. 1.

' Opp. I. 227a (282b—283b), De ecclesia, c, 16. Jak z další appli-

kace na bullu odpustkovou patino, Hus chtl i o »pravd« papežských

nález »souditi« >-secunduim legem dei«. — K vci samé srov, též Re-

plicatio magistrorura Pragensium contra conditiones concordiae a fa-

cultate tíieologiae latas (1413), Doc, 496—497 a 499—500 (pr\Tií ást

této repliky byla asi sitili&ována právníkem Jesenicem, v, Novotný,
Hus II 275 pozn, 1, a toliko druhá ást jest Husova),
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za tím cílem shánli podpisy mistrv. Avšak pohoeli, nebo
vrní odepeli jim, nechtjíce souhlasiti, nebudou-li míti

dkazu ze zákona, jenž obsahuje veškeru pravdu víry (pro-

bationem ex lege, quae omnem implicat credibilem verita-

tem). Jak z dalšího patrno, Hus se vzpíral požadavku

doktor, aby papež resp, arcibiskup soudil a odsuzoval bez
Písma, »A co se hlavního, jak myslím, zámru doktor
týe, aby totiž papež byl soudcem všech pí a aby, kdo jeho

neposlechne, zemel smrtí tla, mU by se doktoi stydti

za podobný krutý názor, zvlášt když náš Pán Ježíš Kristus,

pontifex obojího Zákona, nechtl svtsky souditi ani nepo-

slušného trestem smrti odsuzovati. «^

23. M, Pále nebyl tímto výkladem spokojen a pokusil

se ve své replice na spis Husv o církvi dvody protivníkovy

vyvrátiti,- Než námitky Pálovy jsou vtším dílem osobní

rekriminace a paušální kaceování a vci dotýkají se jen

slab a málo pesvdiv. Tak Pále na nejdležitjší

tvrzení Husovo, že chce míti soudcem nejen Písmo, nýbrž

i Boha, apoštoly, sv. doktory a obecnou církev, odpovídá,

že tedy nechce míti soudcem církev ímskou, ani kterého

ádného soudce církevního, a ježto soudcové Husovi neko-

nají soudu zde na zemi, tedy chce míti soudcem pouze
Písmo."

' Opp. I. 228b {284b), 1. c,

" Srov, J. Sedlák: Pálv spis proti Husovu traktátu »De ec-

clesia«, otisk z Hlídky 1912, str. 33—35 a nyní vyd. v »M. J, Hus«,
str. 273* si. — Srov, týž Studie a texty. I, sir. 41. — Sedlák ib. 11.

5 píše, že Pále »v dbrovsikém traktátu De ecd©sia odkryl slabiny jeho
(Husowa) spisu a potel je tak dklaidn, ie ani kostnití theologové
nemohli proti Husov nauce íci nic lepšíiho,« Jak toto »dkladné po-
tení« bylo správné, vysvítá ukázkou z této polemiky o Písmo, Nej-
zajímavjší pi tom jesít, že Pále sám pijímal Husv princip Písma
a rozumu pro zkoumání jeho spis! (srorv. níže odst. 29].

' Doslova Pále praví, že doktoi správn pokárali Husa a stou-

pence za to, že »solum [in] Scriptuttiam sacram, quiam vellent trahere

ad liibdtum suum et interpretari coram secularibus, et non in aliquem
hominem iudicem ecclesiasticum competentem volunt consentire, sicut

usque hodie doet experiencia, quia nec pape nec sui dyocesani et eorum
officialium volunt se submittere sentencíe et diffinioioni*. Dále se praví,

že stoupenci Husovi »nolentes habere aliquem iudicem ecclesiasticum
competentem in terris.« Sedlák 273*—274*.
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24. Hus odbyl tuto argumentaci »fik,torovu«' prohlá-

šením (ve spise Proti Pálovi z ervence nebo srpna 1413),

že »my máme a chceme míti za soudce pedevším (prin-

cipaliter) Boha a pána Ježíše, a chtli jsme míti za soudce
papeže, k nmuž více nás apelovalo, ale mli jsme soudce
porušené dary protivníkv, u nichž, jakož ani u Otce (pa-

peže), nemohli jsme slyšení vymoci*.'- Praví-li Pále, že
chtíti míti jediné Písmo za soudce jest pošetilé, nech tuto

pošetilost obrátí na sama sebe, nebo falešn nám výrok
onen pikl (cum falše nobis dictum imposuit) . Ale Pále
(pokrauje Hus) útoí na Písmo samo, nazývaje je neživou
vcí, která sama sebou nemluví. Naproti tomu Hus tvrdí, že

Písmo jest vc živá (res animata) , která o sob a pravdivé

mluví podle slov Kristových; »Nemže býti zrušeno písmo,

ani já, kteréhož posvtil Otec a poslal na svt«(Jan 10, 35-36),

ano praví, že Písmo jest kniha života sama o sob soudící.

Pále neprávem nazývá Písmem psané samohlásky a literky,

nehled znamení a výraz," Rovnž neprávem Pále praví,

že Písmo sv, nebude moci souditi, nebo Písmo sv, bude moci
souditi a bude skuten souditi samo sebou v poslední den
soudný každého lovka, spravedlivého k životu vnému
a nespravedlivého k zatracení, A jeho nález potvrdí jiné

Písmo živé, totiž svatí boží, kteí jsou píkladem Kristovým
psaným duchem Boha živého, (2 Kor, 3, 3), Pokud jde

o soudní moc Písma, Hus soudí, že ani Pále nepope, že

Písmo, jež jest pravda Duchem sv. lovku daná, má íditi

' Hus oidipovídá, jaik známoi, na Pálowu tripliku obsaženou
v jeho spiise C, Quídaimistas (ed. L o s e r t h, AG, 75 353—356), se

kterou se však vcn kryje odpov v tr. De ecclesia, Srov, též níže
cdst. 91,.

' Opp, I, 261tb—262a (327a), C. Pále.
" Doslovn: »K emu" ta kaichna (quid ergo aid Rhombum), dobrý

fiiktore, jestliže slova a samohlásky nebo psané literky ili písmenka,
jež zoveš Písmem sv,, jsou vcí neživou? Již, zanechávaje vcí, obra-

cíš se k znamením a výrazm, zpt ustupuje jako rak!« — Místo
z evangelia Janova není pesn citováno. Hus cituje: »Et non potest

solvi Soriptuira, q u e m Pater sanctificavit et misit in munduim.a V bibli

jsou to dv vty od sebe odlišné (v, 35): »Si illos dixit deos, ad quos
sermo dei íactus est, et non potest solvi Scriptura, (v, 36) Quem Pater
suc-ctificaviít et misit in mundum, vos dicitis: Quia blasphemas; quia
dixi, Fílius dei saim?« Nepesná citace mže býti omylem vydavatel
Husových Opera,
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lidský soud pednji (principalius), než lovk, jenž soudí
podle písmeny (vocalíter), nebo podle Písma a ne jinak (et

non aliter) má se úinn souditi; soudil-li by jinak, ihned by
se bloudilo pi onom soudu svatém. Z toho plyne, že ve v-
cech víry nebo mrav má se lovk podrobiti soudci do té

míry, do které tento soudí podle neomylného Písma. Proto
my (praví Hus) chceme se podrobiti v soud nejen stolici

papežské, t, j, papeži s kardinály, nýbrž i každému lovku,
jenž by chtl nás souditi podle zákona Pán, Pakli by však
chtla ímská kurie anebo ti, kdož se praví držeti místa apo-
štol, souditi nikoliv podle Písma, jež má jejich soud íditi,

kdo jiný, leda od víry odpadlý, chtl by se ve vcech víry

nebo mrav pokorn podrobovati jejich soudu? Víme za-

jisté, že papežové klamou se v soudu, pronášejíce jedni

z neznalosti, druzí z lakoty nespravedlivé nálezy, od nichž
peasto se odvolání iní; také asto papež praví se lépe

zpraveným, proež odvolává soud díve svatý/ Na konec
Hus prohlašuje, že chce pokorn pijmouti nález kohokoliv,

vyššího i nižšího, jenž jej pouí podle zákona božího, nebo
vyšším soudcem a vdcem jest mu zákon boží, jehož chce
následovati, neuchyluje se na právo ani na levo.-

25, Disputace o soudce-Písmo nebyla ani tímto jasným
prohlášením Husovým ukonena, nebo protivníci Husovi,

nemohouce snésti jako nadízený úad akademický jeho prin-

cipiální odpor ve vcech víry,^ zamítali »a limine« Husv
požadavek dkazu Písmového v daném pípad papežských
naízení,* M, Pále duplikoval na Husv výklad pedevším
ve vcné souvislosti ve spise »Antihus«, Vrací se nejprve

' Opp, I. 262a (327»b), 1. c.

I b i d, 264b (331b). — Tamže Hus praví se sv. Jeronýmem, že
chce zstati i zemíti v oné víe Ježíše Krista, kterou byl od mládí
pijal »per doctrinam Scripturae Sacrae« {264b, 330a),

Srov, Pálv Antilhius, ed. Sedlák, str, 22, kde autor tvrdí, že
školské a vdecké odsouzení jest právem theologické fakulty, a ni-

kterak nepejudikuje autoritativnímu rozhodnutí církevnímu.

Hus vyslovil tento požadavek pádn tmito slovy: »Nolui etiam
credere bullis papae, sLcut evangelio vel sicut s. scriiptuxae alteri, sed
volui per S c r i p t u r a m s c r u t a r i, si tenerer illis sub poena
damnationis credere et siub poena anathematis omnipotentis dei et

b. Peti et Pauli, quae poena in fine bullarum ponebatur«, Opp. 1,

293a (366b—3ó7a). Centra doctores.
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k otázce »Sola Scriptura« a tvrdí, že doktoi Husovi nevy-
týkali, že se chce íditi Písmem, nýbrž jen Písmem, Hus prý
toto slovíko »jen« vynechal (!) a marné nyní odkazuje na
svj spis De ecclesia, nebo tam vci nevysvtluje. Pravdou
zstává, že text první rady doktorské zkomolil.^ Na ná-
mitku Husovu, že chce míti soudcem Boha, apoštoly, sv.

otce a obecnou církev a chtl míti i papeže, odpovídá Pále,
že by mohl ped náležitým soudcem dokázati svdky, kdyby
bylo lze je jmenovati, že Hus a jeho druhové chtli míti za

soudce jediné Písmo (quod solam Scripturam tu et tui com-
plices , . , pro íudice habere voluistis),- Ostatn skutky jeho

dokazují, že tomu tak jest. Snad Hus chtl míti nkdy pa-

peže soudcem, ale bylo to tenkráte, pokud doufal, že jej

penzi (!) dostane na svou stranu,^ Když se mu to nepoda-
ilo, odmítá každého soudce, a jen aby ped laiky nepišel
v rozpaky, že se vbec žádnému soudu nechce podrobiti,

íká, že chce míti soudcem Písmo sv. — tedy pouze Písmo
sv. — , a prohlašuje papeže, preláty a veškeré kesanstvo (!)

za své nepátele, ježto dobe ví, že by jimi byl odsouzen.*

Ostatn (pokrauje Pále) Hus se marn dovolává se svými
stoupenci Písma, Písmo jest neživé, i když se jím rozumjí
pravdy a ne pouhé písmenky, a kdyby mohlo mluviti, odsou-

^ Toto tvrzení Pálovo nezdá se býti pTavdivým, nebo Hus re-

produkoval obvinní mistr doslova správn (v. odst, 21) a také je

vyvrátil formálním prohlášením (odst. 22). Vc vlastni se týe Jese-

nicových slov v art. 4 jeho repliky na radu doktorskou (v. níže odst.

85), kde Jesenic vynechal sice slvko »jen«, avšak o n mu nešlo,

ponvadž vytýkal rozpor theolog, kteí s jedné strany vyítali Písmo
Husovcm a s druhé se ho dovolávali.

' Toto obvinní jest zcela gratnitní, nebo proti nmu stojí zá-

vazné prohlášení Husovo (odst, 22), Svdky ml Pále vésti díve,

ali by to bylo co platné, ponvadž svdectví jejich mohlo se týkati

pcuize oné povsiné rozmluvy ústní,

^ Sám Sedlák, str, 45, pozn. 4, mazýv á tuto insinuaci klepem,

* Operování s laiky jest obvyklý trik Pálv, nebo šlo o diskusi

vdeckou. Že by Hus prohlašoval vešikeré kesanstvo za své nepátele,

snad ani Pále nevil! Že Huis tvrdil »sola Sor.«, dovozuje Pále níže

taikto: Ponvadž Hus nemže rozumn popíti soud na zemi, chce míti

za soudce Písmo srv, A ponvadž nechce míti žádného soudce kompe-

tentního na zemi viditeln a autoritativn soudícího, tudíž chce míti

za soudce jediné Písmo (Antihus lOS).
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dilo by je pro jejich bludy/ Stran soudu Kristova jest

pravda, že Kristus bude souditi a apoštolov s ním, ale až

v den soudný, zde autoritativního soudu nevykonávají."

Rovnž jest tomu s uitely církevními a obecnou církev ne-

lze shromážditi a tak nemá autoritativní moci," Hus chce

patrn oddáliti soud nad sebou až do údolí Jozafatského.

Písmo nesoudí, ale soudí Kristus podle výrok Písma,* Na-
zývá-li Hus Krista a apoštoly Písmem, jest to dvoj smysl,''

jenž nic nedokazuje a jímž chce Hus toliko zakrýti

svou porážku ped svými stoupenci. Co dále Hus praví, že

výroky apoštolsk stolice nejsou závazný, leda pokud jsou

v souhlase s Písmem, mže míti dvojí smysl.'' Bu chce

Hus íci, že se má držeti jen to, co jest výslovn v Písm,
a to jest blud, ponvadž církev, rostouc a vyvíjejíc se, pijala

mnohá zízení, jež vznikla z ústního podání a ze zvyku, a

zavedla jiná pro zamezení blud a nepoádk, jež jsou sta-

novena církevními zákony; tm se nechtíti podrobiti bylo by

^ Pále svou sofistikou vybouje tu z mezí pravovrnosi, nebot
církev uí, že jelikož »deus est auctor librorum saororu!m«, vztahuje
se božský pvod na »res et sententiae« Písma, jež pak jest ve vlast-

ním slova smysilu slovem božím. Srov. H e 1 1 i n g e r, str, 229—230.

' Tedy autoritativní soud, jejž vykonává církev, dje se bez Kri-

sta? Pále praví doslovn, že jest »ex íide, quod nec deus nec apK)-

stoli nec s. doctores iudicium auctoritativum super terram et visibile

usque ad finále iudicium exe'cebunt; universalis eciam ecclesia, quam
tu vocas multituidinsm predcsiinatorum, nunquam super terram con-
gregabitur ante illud tempus, nec de lege communi poterit cengregari,

nec est talis in officio ecalesiastico iaidicandi (Antihus 102—lOS).

^ Pále tu obtuje svému papalismu tradici í otce i koncily
i »communis fidelium sensus,«

* Což jest »duchaplná« tautologie, nebof Písmo jest práv slovo
Boží. Rozlišování Pálovo mezi písmeny Písma a pravdou Písma jest

»garTulatio« (Antihus 103).

Písmo jest uení Kristovo a apoštol aspo »de maJori.«

Pále ped tím podává klasický dkaz Husova kacíství. Po-
nvadž ti pravdy v rad doktorsíké (o nichž více vi)z níže) jsou ve
všech bodech a v každém zvláš katoliarcé, nebo je schvaluje papež-
ská stolice a ímská církev i veškerá obec kesanská, proto Husovy
výklady a Písmo nebo kanóny ony pravdy potírající jsou falešn uve-
deny, nebo opak katolické pravdy jest pece blud a omyl íAntihus
104—105, cf, 118, 135—6). Mohlo by se to nazvati Paliova ohlávka . .

.
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zloinem, k nmuž Hus navádí své stoupence/ Nebo to zna-

mená, že se nesmjí výroky apoštolské stolíce píiti Písmu,

a to jest správné. Ale nelze pochybovati o tom, že každý
nález, jejž ímská církev odevzdává vícím k vení nebo
držení, není protivný, nýbrž v pravd a pímo souhlasný

s Písmem,- Jinak by nebylo jistoty, co viti, a církevní sn-
my, ba i sama evangelia (jež podle sv, Augustina pijímáme
pro autoritu církve) byla by uvedena v pochybnost," Že apo-

štolská stolice asto bývá klamána a jiné klame, jest možné
v rozepích a pi obsazování obroí, ale ne ve vcech, jež

jest katolicky viti. V tch jest blud vylouen. Praví-li Hus
na konec, že chce se pokorn podrobiti nálezu kohokoliv,

jest to — praví Pále — hlas Jakubv, ale ruce Ezauovy,

ili veliká pokora ve slovech, ale pýcha ve skutcích. Soudu
církve ímské a stolice apoštolské, o nichž Hus nikdy ne-

dokáže, že by nechtly souditi podle Písma, podle vyslove-

ného smyslu katolického, podrobiti se nechce, a každému
lovku chce poddán býti.

Krom této obšírné dupliky Pále zabýval se Husovými
názory již ve spise zv. »Tractatus gloriosus« a obvinil tu

(jako bylo jeho nechvalným obyejem) Husa z nového ka-

cíství, prav, že zdá se býti ze sekty Armén, kteí drží se

jediné autority bible a zavrhují jiné autority církve svatých

nebo schválených doktorv; mimo to Hus prý žádá theolo-

gických vývod (demonstrationes theologicas) ve vci, která

bud má se spokojiti pesvdením (persuasionibus) , nebo
která ani nežádá pesvdení, nýbrž toliko pokornou víru,^

^ To jest nepravda, nebo Hus pijímal také tradici, obyeje i právc

církevní. O zloinu nelze vbec mluviti. Rovnž nelze tvrditi, že Hu-
sovci necttí nic držeti za víru, co není obsaženo v bibli, jako Armé-
nové, ponvadž biblicism Hu'sv chtl jen, aby víra i soudy ídily se

zákonem Kristovým a nieiho protivného jemu nekonaly. ti dále

v textu.
' S dnešního stanoviska o neomylnosti papežsiké jest tento názor

dokonale správný, ba »obdivuihodný« (karakteristika Sedlákova,
str. 22, p. 1. o celé této partii). V dob Husov bylo tomu jinak.

' Zajímavo, že v dob velkých koncil Pále žádá, aby deiinice

koncil byly zarueny neomylným papežem. Pále ovšem má na mysli

pouze f.»rvní tyry koncily ekumenické, (Antihus 108.)

* Srov. J. Loseríh, Beitráge zur Geschichte der husitischen Be-

wegung, IV, ÁOG, 75, str. 334—335. — Hus na doktorech žádal, 1. »ut

magisti pro veritate illarum bullarum scrihamt responsiones,

Kybal, Uení M, Jana Husa. *
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26. Hus v odpovdi na tyto námitky (ve spise Contra

octo doctores z léta 1413)^ piznává se, že skuten žádal

na doktorech informace »ex lege dei et ex ratione e{ficaci«

v píin papežských bul, ale zavrhuje jako lživé obvinní
z kacíství arménského, které proto na protivníci vrhají,

nebo tím zpsobem by musili k sekt Armén náležeti i sv.

Augustin a Jeroným, z nichž první napsal, že ví pouze

kanonickým spisovatelm a podle nich ví i jiným, a dále

že v Písmu jest odsouzeno vše škodlivé i schváleno vše uži-

tené, a druhý pravil, že bez autority Písma lze stejn
snadno odsouditi, jako schváliti.- V daném pípad Hus se

táže, jak lze míti odpustkovou bulu za mandát apoštolský,

když se neopírá ani o Písmo, v nmž Bh uložil nejplnjší
víru (in qua deus fidem plenissimam posuit), ani o písma
pedních ty doktorv církve, ani o skutky apoštol nebo
svatých potom následujících. V píin theologických vý-

vod Hus vyslovuje svj úmysl znovu a jasn tímto vyzná-
ním; »Vyznávám, že nechci niemu jako víe prost (simpli-

citer) ke spasení nutné viti, nic držeti, kázati ani tvrditi,

o em nemám theologického vývodu (demonstrationem
theologicam), že to praví Písmo sv. explicite nebo implicite

a že tomu potom jako víe jest viti, to držeti a tvrditi.

A tak pokorn pikládám víru, t. j. dvru (credulitatem)

Písmu sv., chtje držeti, viti a tvrditi, cokoliv v Písmu se

klade, pokud bude dechu ve mne.*"'

non quascuinque persuasiones, sed ex textu biblie ef f icaciter

cstensivas,« a 2. žádal »de m o n s t r a c i on e s theologicas in

materia, quc laiut persuasiionibus debet esse oontenta aut nec persu'a-
sionem expositulat, sed ivel (!) requÍTiit saltem fidem humilem sibi ad-
háberi«.

Na Antihusa Hus jíž odpovdti nemohl. Spis byl dokonen
10, dubna 1414, srov. Novotný, Hus H, 329, 338.

^ Aug, a) ep. 82, ad Hieron (cf, Glossa, dist. 9), (srov. výše odst.
20), b) b, Aug. saepe recitata, quod non debet sibi credi, nisi de quanto
se fundaverit in Scriptura, et naitionem ponit lib. 2. De doctr. ohristiana,
dicens, quod quicquid homo extra Scripturam s. didicerit, si noxium
esrt, ibi dan:natur, si utile est, ibi invenitur«. — Hieron. ad Demetria-
dem Virg.: »Script-urae s. autoritatem non habens eadem facilitate
contemnitur, qua probatur.«

» Opp, I. 294b (368b—369a). C. doctores. Z dalších vývod ibid,
srov.; >>Ex quibus (z výklad o podstat víry, v. výše) patet, quod si
non potest ostendi ex Scripturae s. textibus bullarum (odpustkových)
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27. O tomto sporu (odst. 21—26) možno se vysloviti
s hlediska dogmatického takto: Zcela oividn bží tu pede-
vším o otázku autority Písma jako vrouného principu.
Písmo jako skutené inspirované slovo boží jest podle ná-
zoru Husova nejen pední pramen zjevení a objekt víry,

nýbrž i svrchovaný a neomylný soudce všech spor vro-
uných. Jest to názor perfektn orthodoxní v dob stedo-
vké, opírající se nejen o autoritu sv, Augustina a ehoe,
jež Hus uvádí, nýbrž i o autoritu sv. Tomáše, který se o ar-

gumentaní a soudcovské síle Písma vyslovil stejn roz-

hodn a jasn. ^ Dnešní uení katolické obm^ezilo ovšem argu-
mentaní autoritu Písma tím, že požaduje, aby píslušné
místo náleželo onm knihám St, a N. Z., jež církev byla
prohlásila za kanonické, a aby bylo bráno v kontextu inspi-

rovaném, hled k literárnímu druhu a obecné intenci sv, spi-

sovatele.- Avšak stedovká vrouka, a církevní autority

nezneuznávala, pece autorit Písma jakožto neomylné
pravdy pikládala výsostnou sílu dogmaticko-demonstraní,"

veritas, ut doctores aiunt, tímc illae biillae non simt f i d e s ah omni-

bus Christi fidelibais firmiter credenda, sine qua non possunt s a 1 v i

esse . , .« Í297a, 372b). Dále se praví, že stolice apoštolská
není nic jiného než »autoritas docendi legem dei« a legace stolice

apošt. >^missio doctrinae legis dei, qua popuilus eoctus serviret debíte

deo sun.« »Ista auitem legatio active íacta est a Chiristo, passive vero

suscepta in apostolis« (297b, 373a). O tom pák mluví se rozhodn i dále.

' Srov. S. th. I. qu. I, a. 8: »Unde Sacra Scriptura, cum
non habeiat sruperiorem, disputat cum negante sua principJa,

argumentando quidem, si adversarius aliquid concedat eorum, quae
per divinam revelationem habentur; sicut per auctoitates sacrae

doctrinae disputamus contra haeretioos et per unum articulum contra

negantes alium . . .« Níže; »Auctoritatibus autem canonicae Scripturae

utítur proprie et cx necessitate argumentando; aiuctorita-

tibus autem aliorum doctoruim ecclesiae quiasi arguendo ex proprm,

sed probabiliter. Innititur enim f i d e s nostra revelationi apostolis et

prophetis factae, qui canonitos libros scripserunt, non autem revela-

tioni, que fuit aliis doctoríbus facta,«
' M a n g e n o t, 1. c, col. 2099.
" Srov, S. th., 1. c: »Cum enim fides infallibili veritati innitatur,

impossible autem sii de vero demonstrari contrarium, manifestm est

probationes, quae contra fidem índucuntur, non esse demonstra-
t i on es, sed soilubilia .argumenta,« Srov. výše odst. 18. Ostatn i mo-

derní theologové kaíolití, mluví-li o vci hluboce a upímn, vyznávají

tu a tam supTemacii Písma nad církví. Srov, H a r e n t, 1. c, col. 161:

>^Au reste, TEglise n'ayant pas le don de révélations nouvelles.
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Žádal-li Hus tudíž po stránce vcné, aby kacísví (t- j. po-

pírání víry) spisv Viklefových bylo »zkouTnáno« Písmem, a

aby zákon Písma byl mítkem papežských nálezv i skutkv,

tak aby Písmo ídilo soudy papežovy a zárove aby lidé

pijímali tyto soudy pouze potud, pokud jsou ve shod
s nejvyšším zákoníkem božím, žádal tím principiáln vc
netoliko zcela spravedlivou a v jeho boji proti násilí papyež-

skcho, resp, arcibiskupského odsouzení nutnou, nýbrž i vc
dogmaticky úpln korrektní.^ Snad požadavek jeho jako

prostého knze vi sboru církve nebyl zcela místný a snad

v dané situaci mohl se protivné stran zdáti píliš preten-

ciosní, ba provokativní (posito, sed non concesso], avšak

vcn jako theolog byl Hus v právu, a to tím více, že pro-

tivná strana ve jménu pochybné tehdy svrchovanosti a ne-

omylnosti papežovy ve vcech víry chtla jej odsouditi za

kacíe bez Písma a proti Písmu, To byl však Husovi pein
nejen mravn, nýbrž i právn a lze íci vdecky nepípustný,

nebo jako nebylo lze souditi bez soudce, tak souditi z víry,

resp, z kacíství, ili z negace Písma bez Písma bylo mu
non-sens! Ale i po stránce formální Husv požadavek po
theologické demonstraci na základ Písma ve sporné otázce

vrouné byl zcela korrektní, »Demonstrationes theologicae<;

byly v kontroverse vrouné jedin platné (v, svdectví sv.

TEcriture garde toujours sa. suiprématie comme révélation et témoíg-

niage de Dieu (více nikoliv?). L' E g 1 i s e n'esit rgle suiprme de la

foi qu'en tin sens seulement, et relativsment á nous, oomme plus

aiccessible et pluis claire et disant le demier mot sur les controver-

ses.« To poslední jest ovšem e kasuistidíá! Písmu se piznává svrcho-
vanost na základ zjevení a svdectví božího (tedy materiálního i for-

málního objektu víry), ale rozhodí moc v praksi vyhrazuje se církvi!

Stojí za poznamenání, že sám Gersion ve známém Úst k arcib.

Pražskému z r, 1414 mluví o vymýcení blud Viklefových »nunc falce

disputationis doctrinalis, nunc fallce sententialis et ecclesiasticae

d)amnationis«; níže mluví o »princ;ipia divinae legis et apositolicae

auctoritatis«, ale také o koncileoh a rameni svtském. Vytýká se
í tvrdošíjné (pertimaix animositas, obstinatorum proterviias) a své-
volné (propria prudentia) disputování, ale to sie Husa nemohlo týkati.
(Doc, 524—523). Rozumí se, že vdecká disputace o bludech proti víe
mohla se vésti toliko Písmem jakožto siborníkem vrouným. O vro-
uných disputacích mluví Hus níže odsit. 45-
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Tomáše)^ a pouhé »persuasiones« nebo dokonce »fides hu-
míHs«, na nž Pálovci odkazovali, naprosto nestaily, po-
nvadž, mimo jiné, napežské bully nebyly definováním žád-

ného dogmatu, ani nálezem církve uící, nýbrž prostým vý-

nosem »stilu kurie ímské« povahy naizovací a disciplinární.

28. Tolik po stránce principiální a methodické. Po
stránce dogmaticko-historícké sluší vytknouti toto. Spor
mezi Husem a jeho odprci toil se kolem dvou vcí: pedn
kolem kacíství spisv Viklefových a za druhé kolem od-

pustkové buly papežské. Otázka svobodného kázání slova

božího byla sice vlastním ohnm vášn a zájmy obou stran

podpalujícím, ale vrouné kontroversy, o kterou nám tu

jde, se nikterak netýkala,

V píin kacíství Viklefova bylo pro stanovisko Hu-
sovo nikoliv bezvýznamné, že lánky Viklefovy byly nej-

prve odsouzeny ist lokální autoritou autonomní univer-

sity Pražské [1403)" a že i další nastupování v té vci dalo

' Vyplývalo to 2e samého pojmu víry a její vlastnosti, již Hus
vytýká taikto: »2a proiprietas íidei est, quod citra demonstra-
íionem et speciálem notitiam fideilAbus sit obscura, cum
iliud, quod videmus ad oculum, non dicimur credere. Et sancti in

patria, qui clare vident articulos, quos nos obscure cognoscimus, non
dicuntur ipso'9 credere, sed videre. Sed loco fidei et looo spei habent
perpetuam fruicionem« — Qpp. I, 209a, 260a, De ecolesia, c. 8,— Jinými
slovy eeno, víra, která stává se spasitelnou teprve láskou, potebuje
zvláštní inspÍTace (inspiratio dilectioinis podle sv. Augustina, Contra
duas epiist. Pel. IV. 1, zde »specialis notitia«), a víra jako ak.i intel-

lektuální vyžaduje ke svému pn-okázání racionální demonstrace,

^ Tehdy universita vtšinou hlas se usnesla pouze na tom, aby
se onm lánkm neuilo, V aktu není slova o píin zákazu, ba ani

slovo »condemnare« se tui nevytýká, nercili prohlášení za kacíství.

Dcc. 327—331, Byl to interní akt školské psobnosti, jenž s dogmati-

ckým definováním cíkevní autority neml nio spoleného, tebas vznikl

•na. popud kapituly, Srov. též a) Ep. ad M. Hiibner (ed. Truhlá,
VA 1900. 353, Novotný, Husova koresp,, str. 12): »De hiis vero,

qui libros siuos habent, legunt, publicant, disputant et defendunt, si

vera šunt, a spiritu sancto šunt, si falsia et scolastice fiímt. ymo
cum protestationc, quomodo potestis hos dicere hereticos, nisi {alse?«

— b) prohlášení br. Tomáše z Udine nai universit bolognské z r. 1410

iDoc, 426—427, cf. Tomek, D. univ. Pr. 175, Novotný, Hu's I,

221): bylo by po š e t il é zakaizovati studentm spisy Viklefovy proto,

ie vcerti articuli per me de Dialogo, Trialogo et Corpore Christi coUecti,

qui m i h i tunc apparebant errcnei, non tamen dico et assero íllos



54 I. O náboženství, víe a Písmu,

se opt autonomními akty tu arcibiskupské konsistoe (1410),

tu theologické fakulty (1412), o nichž se vdlo, že pod zá-

minkou kaceování Viklefa kaceují Husa a jeho nepohodlné
snažení, zvlášt kazatelské, které jinak s kacístvím Vikle-

íovým pímo nesouviselo (za hlavní blud Viklefv bylo vy-

týkáno uení jeho o svátosti oltání, jež Husovým nikdy
nebylo). Na Husa rozhodn psobilo, že tomuto paušálnímu
a tendennímu kaceování podlehl i papež, který bullou

(z 20, prosince 1409) »za peníze koupenou« zakázal theolo-

gm uení, hájení nebo schvalování »nkterých« bludných
lánkv »odsouzeného« kdysi kacíe Viklefa s vylouením
dalšího odvolání.^ Ponvadž v téže bulle papež zapovdl
svobodné kázání slova božího v jakýchkoliv místech (tudíž

i v kapli Betlémské) mimo kostely kathedrální, kollegiátní,

farní a klášterní, vidl v tom Hus zejmé zneužití papežské
mocí soudní a disciplinární, i odvolal se k papeži lépe zora-

venému," Ale když arcibiskup Zbynk »z moci apoštolském

a na základ úsudku ty mistr theologie a dvou doktor
práv vydal obecn závazný a »definitivní« rozsudek (16.

ervna 1410), kterým odsuzoval k spálení ohnm 18 jme-
novit uvedených spis Viklefových zjevn prý obsahují-

cích kacíství a bludy, "^ Hus vzepel se tomuto zneužití moci
a znásilnní svdomí, a proti píkazu autority postavil pí-
kaz vdy a vdeckého zkoumání. Poslechl sice vyzvání
arcibiskupova, aby vydal knihy Viklefovy, ale zárove po-

žádal arcibiskupa, aby jakýkoliv blud v nich nalezne, ozná-

mil mu, a on, Hus, že jej ohlásí jako blud celé obci.*

Hus tudíž — i když mínil vc ironicky — chtl znáti j m e-

n o v i t bludy Viklefovy, ímž nepímo žádal zkoumání pí-
slušných knih, díve než budou spáleny. A toto zkoumání
mohla komise arcibiskupova konati pouze na základ

erroneois), in regno BoihenDÍae pulhlícaTenitur, et quod illois nulluis teneret,

deíenderet vel diogimiatisaret, pu b H c e mandaretuT et inihiberetuir.« —
Snciv, též uisneiSiení eskéhoi národa z 24, kvtna 1408, Novotný,
Hus I, 221.

' Doc. 374—3176. — Srov. Tomek III. 47S, Novotný, Hus
I. 388,

' Doc. 231. — Srov. Tomek III. 480, Novotný, Hus I. 391n.

' Doc. 378—385.
' Doc. 280.
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Písma, nebo kacíství podle Husa jakožto uení popírající

Písmo (srvn. odst. 19) mohloi býti odhaleno a prohlášeno
pouze pomocí Písma jako svrchované a neomylné normy
víry. Stanovisko vdeckého (t. j, biblického) zkoumání pro-

hlásila také universita, pipojujíc k nmu ješt požadavek,
aby nález o spálení knih nebyl konán bez krále/

Ale Hus neodsuzoval toliko arcibiskupv soud bez
soudního' vyšetení; odsuzoval také právní hrubost, kterou
byly ohni sveny Viklefovy knihy nejen theologické, nýbrž
i logické, filosofické, morální, matematické a fysické, v nichž

bludu nebylo, a kterou vbec nieny byly i knihy opravdu
bludné, jež podle Husa jsou na universitách pípustné, ba
nutné k poznání kacístev a k hájení uení kesanského.
To lze vyísti z jeho apelace k papeži Janovi XXHI, z 25,

ervna 1410, která pro nás jest zajímavá tím, že v ní jinak

o soudci Písma není nejmenší zmínky, nýbrž naopak Hus
piznává se v ní »srdcem, ústy i skutkem« ke stolici apo-

štolské a podrobuje se její ochran a pomoci.

Než domácí odprci, nedbajíce jeho vdecké zásady
v dané kontroverse a nohama šlapajíce — za jiným úelem
— poad práva, hnali jej hned na pole dogmaticko-trestní.-

Arcibiskup prost exkomunikoval apelujícího Husa jako

»rebella, neposlušníka a útoníka na víru katolickou« a pro-

hlásil to opt »mocí apoštolskou« (18. ervence 1410)." Tu
Hus, vida, jak svévoln a »subreptivn« autority církevní

kaceují, položil pln otázku vrouného zkoumání spisv
z kacíství naených a pro kacíství odsouzených. Nehled
k jiným momentm tohoto zavilého sporu, ml zajisté Hus
jako mistr universitní k tomuto vystoupení plné právo, ba
v dané situaci stávalo se toto právo povinností, nebo bullou

' Doc, 393—394,
- Doc, 387—397,
' Doc. 397—399, — Jakým duchem byli protivníci Husovi v oné

dob naplnni, ukazuje jasn podání, jež Dtich z Nieheimu ped-
ložil kurii ímské v Bologni 6, bezna 1411. S drž^ostí jvoitlaující všecko
právo a spravedlnost navrhuje se tu »iprocessus summarius« s praž-
skými Viklefisty, jež arcibiiskup má prost uvzniti, s knžství sesaditi
a radnici Pražské odevzdati; ai kdyby jich bylo mnoho, má býti pro-
hlášena — kížová výpriava proti echám! — Srov, J. Sedlák, Dtich
z Nieheimu proti Viklefistm, v St, t. I. 33 36, 45—55.
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papežskou bylo > nejkesanštjší království eské<. naeno
z blud/ Hus ješt v ervenci 1410 vystoupil ve veejné
disputaci na obhájení Viklefova spisu »De Trinitate« a od

té doby neustal hájiti slovem i písmem Viklefa proti jeho

odsouzení bez dkaz,

2^. Nebudeme na tomto míst sledovati tuto innost
Husovu, nýbrž jen s odkazem na výše (odst, 20-26) polo-

žené vývody jeho o soudci Písmu kriticky tyto oceníme
v naznaeném práv rámci historických skuteností, v nmž
na jevo vystoupily a jejž nutno míti stále na mysli pi vý-

kladu jeho princip vrouných, V tom smyslu sluší s d-
razem vytknouti okolnost, na kterou jsme již nkolikráte

narazili, Hus držel se odsouzení arcibiskupova, nehled pi
tom k nálezu papežskému, — jehož posud nebylo. Knihy
Viklefovy byly posud odsouzeny pouze Pražským arcibisku-

pem, a to špatn odsouzeny; nález byl sice vynesen z «moci

apoštolské«, ale to byla jen zástra svéprávného skutku,

který byl tím tžší, že trestný in — kacíství Viklefovo —
nebyl (pes všecko tvrzení opané] ani ádn zkoumán ani

specificky prohlášen. To jest jedna vc. Druhá vc s první

úzce souvisící a pro pozdjší obvinní Husovo z neposluš-

nosti papeže ne nedležitá jest, že papež teprve na žádost

kléru Pražského z r, 1412 a na usilovné naléhání komise

koncilu ímského z téhož roku 1412^ odsoudil spisy Vikle-

fovy ze své moci pastýské a se souhlasem koncilu, i dal je

spáliti ohnm na námstí sv, Petra v ím (10, února 1413),^

' Universita jako strážkyn pravovrnosti mla právo i povin-

nost kacíství zkoumati a o jeho odstranní se starati. Odsouizení Vi-

klefových lánk v Lond-ým r, 138-2 nemlo v echách platnosti a

knihy Vikleím-y požívaly podle statut fakultních zvláštní pednosti
proto, že byly sepsány od výteného mistra uení Oxfordského, Srov.

Tomek, Dje university Pražské, sir, 1S5, Zde na str, 171/2 také

zdravý soud o boji obou stran sípálení nebo zachování knih Viklcíových.

° Srov. proposici komise v St. t. I 68—74.

' Doc. 467—469, Srov. L e c h 1 e r, Wiclif II. 185 pozn. 2. Bulou
z 1413 papež odsuzuje všecky knihy Viklefovy bez rozdílu, by byly

z jakéhokoliv oboru' a by i v nich nco pravdivého bylo psáno, a za-

kazuje jích uení a studování. Kdo by se tomu protivil, jesi prohla-

šován za »podczelého z víry«. Zárove stanovena lhta devíti msíc
k hájení Viklefa na dvoe papežsikém (tudíž do 2, íjna 1'413), Srov

Novotný, Hus II, str. 292—293.
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Hus byl tudíž odsouzen a cxkomuníkován ti léta ped
rozsudkem papeže jako církve uící (ostatn koncil ímský
z r. 1412 nebyl uznán ekumenickým)/ Nepravíme tím, že
by Hus nemohl býti souzen soudem arcibiskupovým, nýbrž
vytýkáme pedn, že tento soud, pokud se týkal kacíství
Viklefova, byl konfusní a paušální,- a pokud se dále týkal

Husa, byl pokrytecký,'' a za druhé, že v dané situaci Husv

^ Námitka, že Zbynk byl poven papežem k odsouzení kníh
Viklefových, nemla podle Husa platností, ponvadlž odsouzení arci-

bisikupovo se opíralo o mandát pap, Alexandra V, který následkem
jeho smíti ped odsouzením nastalé vypršel (Doc. 392). Zbynk sice

na ádnost svého vlastního soijidu pouikazuje (Doc. 397—396), ale

obecný protest university (Doc- 386), Husv a jeho druh (Doc, 367
sq,), králv, královnin a šlechty eské (Doc. 409—415) tomu odporuje.
Arcibiskup sám se musil opraviti (Doc. 441'

—

2). Nejhrubším pehma-
tem Zbykovým bylo exkomunikování Husa jako :>útoníkai na víru'

katolickou« nikoliv pro kacíství, nýbrž pro odpor proti arcibisku-
pcvým procesm protiviklefským (Doc. 398). Papež s.právnji prohla-

šoval ochránce Viklefových blud pouze za »podezelé z víry« (v.

pozn, 3 na str. 56).
" Konfusní byl iproto, že arcibiskup nejprve vydal jakési nálezy

(sententíias et processus poenales) o vydání knih Viklefových, pro
které byl citován do íma, a že teprve penzi dobyl papežské bully,

na jejímž základ mohl odsouditi knihy a jioh majetníky z moci pa-

pežské. Doc. 388—390. Paušálním pak byl rozswdek arcibiskupv
proto, že se v nm meritorn pouze praví, že 18 jmenovit uvedených
spisr Viklefových obsahuje zjevn whaeresim et errorcs«. A proto na-

izuje se jich spálení, Tciké se zakazuje uení »bludných lánk«,
zvlášt o svátosti oltání, které prý již dávno byly církví odsouzeny
(Doc. 382). Jest to tvrzení, oipaikované z bmlly Alexandrovy
(Doc. 374), ale dokázané není. Nemohlo se týkati ani 19, resp, 18

lánlv papežem odsouzených r, 1377, ponvadž tyto o svátosti oltání

vbec se nezm.ioivaly (srov. Lechler I. 378—330 a Loserth
v SBWAk. sv. Í35, str. 91 sq.), ani 24 lánk cdsouzenýoh r. 1382, po-

nvadž tyto byly odsouzeny pouze arcibi, canterburským na »synod«
londýnské (Lechler 1. 669—671). Tchto 24 lánk tvoilo první ást
45 lánk, které byly zakázány v Praze r, 1403 (cf, Doc, 328—330), a

officiáln odsouzeny teprve koncilem kostnickým 4. kvtna 1415 a pap,

bullami z 22, února 1418 (Denzinger'^ n, 581—625), Odsouzení
všech knih Viklefovýdh ze »zjevného kacíství«, jež pražský arcibisikup

r, 1410 provedl bez náležitého zkoumání, bylo tím povážlivjší, že zá-

rove se protiprávn dotýkalo civilního majetku eximovaných len
universitních (Doc, 389),

' Arcibiskupovi a konsistoi bželo pedevším o umlení Hu-
sova kázíiní; obviování z kacíství viklefského bylo pouhou' záminkou
jejich pravého cíle. Také Huisovi šlo nejprve o svobodu kázání a te-

prve v druhé ad o správné souzení bludv Viklefových. Srov. T o-
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požadavek vdecko-biblické diskusse o skutených i domn-
lých bludech Viklefových nebyl nikterak nemístný ani ne-

rozumný, tím mén, že autority církve tehdy nepopíral.

Že arcibiskup Zbynk jednal skuten vi Husovi s hru-

bostí^ jen v eských djinách obvyklou, ukazuje mimo
jiné obdobný píklad Viklefv v Anglii r, 1381. Tehdy
Viklef shrnul svoje uení o svátosti oltání ve 12 thesí a

uveejnil je; tu kanclé university Oxfordské dal je pro-

zkoumati desíti doktorm theologie a dvma doktorm
práv, naež jádro thesí bylo kancléem prohlášeno za

zjevn odporující pravovrnému uení církevnímu; i bylo

zakázáno o thesích disputovati nebo je hájiti pod trestem

suspense s uitelského úadu, velké klatby a uvznní,
Viklef pi tom.to odsouzení nebyl vbec jmenován; když
mu pak zákaz kanclév byl oznámen, klidn prohlásil, že

nikdo nemže mniti jeho pesvdení, a apeloval od

kanclée university nikoliv k píslušnému biskupovi lincoln-

skémti, tím mén k papeži, nýbrž ke králi Richardovi II, Ná-
sledujícího roku dal biskup canterburský odsoudit 10 lánk
jako kacíských a 14 jako bludných, ale ani tehdy Viklef

nebyl jmenován a všecko úsilí arcibiskupovo o jeho osobní

svobodu ztroskotalo; odsouzený k odvolání nebyl nucen a

žádné jiné církevní zakroení proti nmu nebylo vydáno.

-

— V Praze r. 1410 arcibiskup odsoudil ze zjevného kací-
ství nikoliv snad onch 12 nebo 24 lánk oxfordských,

resp. londýnských, nýbrž všechny posud sebrané spisy »ka-

m e k III. 481. L e c h 1 e r, Wiciií II, 169, tudíž pehání, tvrd, že stedem
všeho bylo viklefství a že zákaz kázání v kaplích »ging nur neben;her«.

Srov, ostatn k celému tomuto líení ob první ásti tohoito díla,

' Tomek svaluje vinu na celou stranu protihusov skout la vytýká,
že v postupování podle bully Alexandrovy bylo »více chytrosti než
opatrnosti'<. Dj. univ. Pražsiké, str. 174,

' Leohlcr I. 652—656, 669—674, 698; cf. Losert.h, Wiciií, RE%
XXI 236—238. — Co tudíž vypravuje Sedlákem vydaná proposice
komise ímského koncilu z r. 1412 o odsouzení a spálení knih Viklefo-
vých imiversltou Oxfordskou (St. t. I 70), jest holá nepravda! Rovnž
není nieho známo, že by Viklef, byv citován do íma, byl apeloval
k — císai. Pi Viklefov pomru ke králi anglickému zdá se tato
okolnost absurdní a celé vypravování o anglickém kacíi jeví se jako
mystifikace. Na totéž ukazuje tvrzení, že sekta eských Viíklefist
»vyhodila« katolické odprce své (Nmce] z pražské university r. 1409
(ibid. 72).
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cíe« Jana Viklefa, a když Hus se svými páteli (kteí dobe
vdli, co se za tou rouškou skrývá] odvolal se z tohoto

»frivolního« a zjevn mylného rozsudku k papeži, »pro me-
liori informatione«, vylouil týž arcibiskup tohoto »rebella<

pro tuto jeho »frivolní« apelaci z církve! Jeden pehmat
táhl za sebou druhý podle písloví: »Cortina cortinam tra-

hit«/ Pozoruhodné jest, že Hus ve své apelaci prohlásil,

že nechce poslechnouti frivolních a nepravdivých rozsudk
arcibiskupových potud, pokud nebude pln a výslovn po-

uen a zpraven — nálezem stolice apoštolské.'- Ale papež
odkázal apelanta na arcibiskupa,'^ takže nehled k sta-

novisku principiálnímu Husovi za daných pomr nezbý-
valo nic jiného, než žádati vdecké revise celého processu
plnou autoritou své kathedry universitní, která mu jedin
zbývala- A tu bylo zcela pirozené, že snažil se pedevším
o to, aby soudcem kacíství bylo Písmo, neomylný rozum
nebo boží zjevení/ Byla to jediná zbra, kterou se mohl
brániti, a jediná hradba, kterou mohl se chrániti.

Doufáme, že tímto ponkud obšírnjším výkladem
jsme dovodili jak správnost, tak nutnost Husova stanoviska

v prvním bojí eských theolog o Písmo jako soudce v dané
kontroversi o kacíství Vikleíovo, V dalším sporu o odpust-

' Hus v apelaci Doc. 390 (Novotný, Kcrep. 61) praví »niala

malis accuiiii.'ilans«.

' Doc, 391, Novotný 52—63.
^ V tom smru jesi; pímo klasický uvedený pamtní spis Nie-

heimv, ve kterém tento pamfletista, plný ješt záští nmeckých pro-

fesoru z Prahy vypuzených, usiluje zastaviti proces a.pelaní v ím
a skoniti jej násilím v Praize; pi tom konfusní autor-publicista ani

se nenamáhá vytknouti »bludy« Pražských 'Viklefist (ani blad re-

nianenní není vyten!), ponvadž jioh patrn neznal!

Srav. výše, odst. 22, Huis stanovisko své vyjád'1 m, j. tmito
lapidárními slovy: »Ego enim fateor, quod sententias v e r a s, quas

M, Joan, Wigleff, s, theol. prof., posuit, teneo, non quia ipse dicit, sed

quia dicens scriptuTa vel ratio inallibilis dicit. Si autem aliquem

crrorem posuerit, nec ipsum nec quemcunque alium intendo in

errore, quantumtibet modice, imitari.« Opp. I. 264a (330a). C. Pále.
— Význaná je, že sám úhlavní protivník Husv, Pále, pipou-
štl polemický princip Husv — Písmo a rozum. Ve
svém spise proti Husovu traktátu o církvi (ed. Sedlák, str. 36—37 n.,

Hus 2S0*) píše; »Sufficiunt enim tuia (Husova) scripta patula et in

magna parte, ut e r r o r illorum scriptura et rationibu?
convincatur.« Podobn v Antihuisu, ed. Sedl a k, stn. 17.
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kovou bullu papežskou zastával Hus stejné stanovisko

Písmové, jak uvidíme podrobné na píslušném místé.

30, Vrátíme se nyní k další otázce isté vrouné, zda

a pokud Hus uznával vedle Písma ješt jiného soudce. Pái-

ovci, jak jsme slyšeli výše, Husovi vytkli, že chce míti za

soudce j e d i n é Písmo, Než Hus rozhodn to popel, a my
nemáme píiny mu neviti.^ Hus výslovné prohlásil, že

mimo Písmo pijímá za soudce »Boha, apoštoly, sv. uitele

církevní a obecnou církev«, o nichž byl pesvden, že

z Písma vycházejí a Písmem se kryjí; ano pipouštl i soud

papežv a kardinálv, pokud o Písmo se opírají. Možno
se tudíž tázati, zda a v jakém smyslu Hus uznával za pra-

men a normu víry prosté Písmo Starého a Nového Zákona

i zda a v jakém rozsahu pipouštl i jiné prameny a nor-

my víry, najm tradici v nejširším slova smyslu.-

Tradicí^ rozumí se zjevené uení, které nebylo zazna-

menáno v Písmu sv,, ale zákonnými pastýi církevními bylo

penášeno (tradováno) s pokolení na pokolení. Jinými slovy

eeno, jest to další slovo boží, nezapsané v knihách bož-

sky inspirovaných, ale zachované v pozdjších spisech otcv

^ Ve spcru' o odpustky Hus ovšem žádal, aby zdvižení kíže
dokázalo se nejprve Písmem, a to proto, že v Písmu »quodlibet utile

ínvenitur«, a že v nm »deus fidem plenissimam posuiit«. Ale pi-
pouští i další autority, jak vysvítá z následujících slov, že totiž »nec
aliquis s. doctoruim quaiuor maioTum ecclesiae ipsam (se. erectionem

crucis) posuit, nec aliquis sanctus, ut videtur, adinvenit, ncc patet ex
íactis apostolorum vel sanctorum ipsos sequentium, quorum exeniplis

deus posteros ioformavát*. — Opp. I, 294b (369a). C. doctores,
' Poidle katolického uení »pravidly« (regulae) víry jsiou P í-

s m o a stará tradice; ale j sou to prý »p r a v i d 1 a v z d á 1 e n á«,

ponvadž následkem jejich starobylosti a nejasnosti na mnohých
místech zstává jejich obsah se svou pesnou interpretací píliš vzdá-
lený našeho jistého poznání. Teba, aby neomylná církev ujistila

o jejich božském pvodu, o rozsiahiii a povaze jejich inspirace nebo
jejích neomylnosti. Tak cínkev sama stává se pravidlem víry ili obec-

ným a neomylným prostedkem rozsouzení o zjevených pravdách. Jest

to pravidlo živé a blízké, které užívá prvních dvou pravidel jako
nástroj pracovních k další innosti dogmatické. Srov. H a r e n t,

1. c, col, 161,
' Z litieratury o tradici (o níž jedná každá pírujka dogmatická)

irvádím pouze dkladný spis kard, F ran ze lina; Traot. de divíma

Traditionc et Scriptura, 4, vyd. 1896. Pehledný výklad viz nia p. ap.

Loofs, Symbolik I. 1 sq. a v i. T s c h a clí e r t o v »Tradition:<.

RE', sv. 22, str. 8—13.
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církevních a ovšem církví vykládané. Protestante tradici

jako pramen víry zavrhují, majíce Písmo za jediné pravidlo

víry a za nejvyššího i jediného soudce ve pech vrouných;
nanejvýš pipouštjí tradice (t. zv, inhaesivní a deklara-

tÍATir), které Písmo obšírnji vykládají.^ Hus tradici pijí-

mal," ale rozumí se, že tak inil ve smyslu theologie své

doby, a nikoliv ve smyslu dnešní theologie katolické, která,

kladouc hlavní váhu na autentické »magisterium« církve,

jež tradici uchovává a vykládá, prohlašuje tuto za samo-

statný pramen a normu víry stojící mimo Písmo. Naproti

tomu Hus odezíral více mén od církve jako rozhodího
orgánu tradice, stoje na stanovisku sv, Augustina a Jero-

nýma, že církev tradici pouze uchovává (custodit, observat)

a nikoliv také authenticky vykládá a samostatné dogma z ní

iní; za druhé Hus podizoval tradici Písmu, uznávaje ji

potud, pokud explicitn nebo implicitn souhlasí se záko-

nem božím v Písmu obsaženým- Toto methodické stanovisko

Husovo bylo dáno jeho pojetím Písma výše vyloženým a

bylo v souhlase s obecným názorem na tradici ve stedo-
vké theologii.^

31. Hus uznává pedevším tradici apoštolskou, již roz-

umí vrounou a mravounou autoritu apoštol jakožto

svdk pravdy a kazatel slova božího.* Hus totiž pojímal

^ Srov, m. j. Tschackert, 1. c, str. 12—13: »Auiah innerhalb dcs
kirohlichen Protestantismus giebt es eine eigentúmliche Tradition;

sie bezjieht sich auf die Art die Bibel aufzufaissen und anzuwenden;
dlais durch das Reahtíertigimgserlebniis gewoimene Gesamtverstándniis

des Christentums ist unsere Tradition; allcin diese tut kein Wort zur
Bibel hiccizui, sondern fiihrt nur im ihr Verstándnis ein,«

* L e n z, 1. c, podivným zpsobem pomiaul vbec mlením Husv
názor na tradici, ba napsal, že podle Husra »zdroij, odikud se váží víra,

jest jedin a výlun písmo; tradice božské nestává« (str, 194),
^ O stedovkém názoru na tradici v. K r o p a t s c h e c k, 1, c„

str. 436 sq, (nestaí),
^ Tschackert, 1, c, str, 9 sq. správn uikazuje širdký rozsaíh

pojmu tradice v církvi starovké a stedovké. iSejprve tradice stotožo-
vala se pedevším s apoštolskou tradicí, t. j, s kázáním a spisy apoštol,
a víra v tchto obsaižená a církví dále tradovaná tvoila vlastní její

obsah. Jinými slovy eeno, apoštolslcá tradice znamenala souhrn
spasitelných skutk a pravd, které byly uchovány jednak v kestní
formuli a v kestním vyznání (symbolm apostolicum)

,
jednak ve

spisech t, zv, apoštolských otc. Tato tradice nelišila se pvodn od
tradice Písma, jež bylo prohlašováno za vtraditianis caiput et origo«
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apoštoly nejen jako spisovatele sv. knih a list, nýbrž
i hlavn jako posly boží a nástroje ili údy, v nichž psobil
dále jejich hlava a uitel, Kristus/ Kristus dal všem apo-

štolm plnou moc vázání i rozvazování, jakož i konání du-
chovního officia, které záleželo v následování jeho v mra-
vích, v uení církve, ve ktní lidí, v peování o nemocné,
ve vyhánní ábl, v udílení svátosti oltání, ale zejména
v kázání evangelia podle vnuknutí ducha sv,- Apoštolé
touto inností stali se solí a druhotným svtlem svta, tak

jako Kristus byl svtlem svta prvotným; byli solí svým
píkladným životem a svtlem svým dobrým uením. Obo-
jím nabyli autority, kterou pomáhají slabé vící vésti

ke Kristu a Kristem jako bránou vésti do církve a tudy
dále do království božího; v tom smyslu lze apoštoly na-
zvati také základy církve na základech Kristových spoí-
vající,'' Je pirozeno, že apoštolé kážící a uící podle
naízení Kristova a z vnuknutí Ducha sv, jsou zakladateli

jisté tradice vrouné, a to nejen jako autorové t. zv, apo-
štolského vyznání víry (symbolu), nýbrž i jako svdkové
zjevené pravdy a stálí uitelé církve, psobící autoritou
svého slova i života na své nástupce, sv, otce, a odtud dále
až po dnešní den,* Hus, který ve svém boji a odporu proti

(Cyprián), — Teprve od doby sv. Augustina poala se apoštolskou
tradicí dokazovati kanoninost N, Z, a tím tradice nabývala významu
jako zvláštní pramen i poznání pravdy kesanské stojící vedle Písma;
zárove pak církev inna uchovatelkou tradice i ruitelkou autority
Písma,

^ Opp. I, 23>3b (291a), De ecclcsia, c, 18: >Apoistoluis dicitur

missus, »Quem aiutem deus miisit (dicit Salvátor, Joh, 3, [34]), verba dei
Loquitur«. Unde et discúpailis ait Joh, 20 [21 ] : »Sicut misit me pater,

et ego mitto vcs«, scil, ad testimonium voritatis, ad pracdiicanduTn
verbum salutis et ostendendum vita et doctrina populo viam beatítu-

dims«, — Srov, Opp, II. 150b {235b): »Apostolus dicitur missus oontra
istos, qui praedicant Tion missi.« In epist. canon, — Opp. I, 319a
(401b) : »Apostoli non šunt nisl instrumenta vel membra, in quibus
Chrístus taliter operatur«. Contra doctores,

' Opp. I. 275b (344'b) C. Stanislaiim. — I b i d. I, 224a (279a/b),

De ecclesia, c. 18. — Opp, II, 85b (135a). In epist. canon,
' Opp, I. 210b—211a (262a/b). De ecclesia, c, 9 (vtšinou podle

sv, Augustina),
* Dležité Jest, že podle Husa apoštolé sami šíili víru kázáním,

stejn ja^ko inil Kristus, a byli tak svdky pravdy boží jako objektu

víry. Z Písma ovšem lze toto pojímání o vrouné autorit apoštol
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znásilnní jménem samovládné autority knžské, ba ce-

chovní dovolával se tak usilovné Písma, pirozené dovolával

se i autority apoštol a tím nepokryt uznával onu tradici

apoštolského uení a života, která s principem Písma byla

tehdy nerozluné spojena, stejn jako uznával vrounou
tradici sv, uitel církevních. Ve svém závreném spise

polemickém, Contra octo doctores, vyjaduje se Hus v té

píin takto; »Já vím autoritám sv, uitel církevních,

ale nevím autoritám osm.i doktor, leda pokud by pra-

vili pravdu , , , Neopírám se o vlastní hlavu, ale o hlavu, jíž

jest Jržíš Kristus; neopírám se o hlavu nkolika bluda,
ale o hlavu sv. apoštol a uitel výše uvedených (sv, Au-
gustina, sv, Jeronýma a Lombarda); neopírám se o kací-
ství Valdenských, ale o pravdu Ježíše Krista; nenásledují

sekty Armén, ale následují sekty sv, apoštolv, kteí
v moci od Pána jim poskytnuté nezávodili s tmi osmi
doktory ani neodvažovali se tvrditi nco z víry, leda to, co

skrze n byl pravil Ježíš Kristus, Proto Pavel, vyvolená

nádoba, jímž Kristus pedal (tradidit) vícím velikou ást
svého zákona, praví v ep, k ímanm 15, 18: »Neodvažuji
se mluviti o tom, eho skrze mne neuinil Kristus, « Než
tito doktoi zakládají svj výrok mimo slovo boží pouze na
»stu letech« a na davu lidu, který asto bludu hoví a

dogmaticky jej vynášejí jako' katolickou víru . , , Kéž by
se však uili od Krista a z jeho zákona brali dvody pro

svá dogmata, «^

32, Mimo tuto duchovní tradici apoštolskou Hus pijímal
slovnou tradici apoštolské víry zachovanou v t. zv, symbolu

podrobn dovoditi, zvlášt pokud se týe Pavla, který z kázání uinil
normální podmínku víry. Srov. Ha rent, 1. c, col. 107—109 a 144. —
Podle dnešní nauky katolické nadpirozené zjevení jako základ víry

jest obsaženo v Písmu a nepsaných tradicích, které apoštolé byli pi-

jali z úst Kristových anebo které Duchem Sv, byly jim diktovány,

(Vati^c, sesrs, III, c, 2, Denzinger, n. 1787). Proto sklad (depositum)

zjjevení jest uzaven dobou apoštolv, a proto víra sluje »apoštol-

skou«, pon\adž pochází od apoštol; toliko neomylná církev tuto

víru uchovává, vykládá a pizpsobuje potebám nových as, H a r e n t,

1. c, aol. 146, 150 sq-, 158. Scheeben, Hb. der kath. Dogmatik, I,

1873, § 7 sq,

' Opp, I. 302a (379a). C. dociores.
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apoštolském^ (Vím v boha) ? O tomto symbolu Hus ví se

svou dobou, že sikuten složilo jej dvanáct apoštol vespolek

shromáždných ped svým rozchodem »ihined po Kristov

na nebe vstúpení«, a to tak, že každý apoštol složil vždy

jeden kus.^ Hus ví dále, že se uitelé církevní nesjednávají

v otázce, který apoštol který kus složil; ale pece »sbírá<í

kusy ony v uritém poádku, vykládaje, že první kus

o Bohu všemohoucím složil Petr, druhý kus o Kristu Jan,

tetí kus o poetí a narození Kristovu Jakub, tvrtý kus

o utrpení Kristovu Ondej, pátý kus o sestoupení do pekla

Tomáš, šestý kus o vstání z mrtvých Bartolomj, sedmý
kus o nanebevstoupení Filip, osmý kus o souzení Matouš,

devátý kus o Duchu sv, Jakub menší, desátý kus o církvi

Šimon, jedenáctý kus o svatých obcování Judáš (Juda) a

dvanáctý kus o vzkíšení Matj.^ Tchto dvanáct kus tvoí
strunou sumu veškeré víry (regula fidei, též prost
»viera«), kterou Hus s ohledem na pvod nazývá též »slo-

ženíe skutkóv viery«,^ Podotýká také, že se tento symbol
(na rozdíl od ostatních dvou symbol) tiše íká v kanoni-

ckých hodinkách, prime a kompletoriu, a to proto, že byl

vydán v dob, kdy víra nebyla posud veejn dovolena a

kdy práv jím se mla víra šíiti; te se pak v onch ho-

dinkách na poátku dne a noci na znamení, že veškero naše

^ Hus pijímal pochopiteln i další dva symjboly, t. symbol ni-

cejský (g, patrm), jeotiž byl ítán pi mši pxo evangeliu, ai symbol t, zv,

Athanasiv, který byl zpíván v nedli a o velkých svátcích pi prime.
HuiS ví, že pn'ní byl vydán k vysvtlení víry a druihý k obhájení víry

proti kacím; symbol apoštolský byl vydán pouze k vyložení víry.

Sent. 458—459. (Podobn se vyjaduije na p. Ludolf sia&ký ve Vita
J. Christi, c. 83, cit. L o o f s, Symbolik I. 58.) Srov. též Opp, I. 49a
(61a)t Eludd. fidei. — O symbolu v. též zmíniku ap. Erben I, 46. a ve
spisecih latinských, pas'sim,

Jestt to starý názor církevní vyskytující se již ve 4. a 5. stol.

v dob sv. Ambrože, Rufíma a Lva ímského. Viz L o o f s, Symbolik I. 8.

Hus ovšem neiní rozdílu mezi t. zv. ímským symbolem kestním ze
4. stol. a t. zv. mladším apostolikem vzniklým v 5. nebo 6. stol. pravd-
podobn v jižní Francii, nýbrž toto apostolicum pijímá prost za
dílo apoštol, jak se obecn ve stedovku inilo. Že Hus místo
o 12 láncích symbcliui pejal doslovn ze spisu »Compedium theologicae
veritatis« Hugonia Štrasbuirskébo, tvrdí Sedlák v St. t. II. 418.

Srov. Erben I. 1—44 passim (Výklad víry vtší),

M b i d„ str. 2.
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inní má poínati vírou a vírou chrániti se máme ve štstí

i neštstí/ — Po stránce vcné (quantum ad ipsa credi-

bilia) Hus rozeznává v symbolu 14 lánk viry, které »ko-

enn veny býti mají«; z nich sedm sluší k božství a sedm
k lovenství Kristovu, jak se potom podrobnji vykládá;

i tyto lánky byly složeny od 12 apoštol, z nichž Petr a

Jan složili po dvou a ostatní apoštolé po jednom lánku.

-

33- Symbol jest jádrem kesanské vrouky a proto jest

pirozeno, že Hus vnoval jeho vcnému obsahu obzvláštní

pozornost,^ »Výklad víry« (vtší i menší)* není nic jiného

než populární výklad apoštolského symbolu a jako takový
první ást trojdílného cyklu o podmínkách spasení; druhou
ástí jest výklad Desatera pikázání a tetí výklad Pátee
ili modHtby Pán.'' Otázkový katechismus jest pregnantním
výrazem vrouky, jíž uil Hus," Posléze spis »De fideí siuae

clucidatione« není v podstat nic jiného než výklad a osobní

vyznání víry o láncích symbolu o duchu sv., církvi obecné a

svatých obcováni^ Jako tento poslední spis jest svdectvím
Husovy pée o vyznání jeho pravovrnosti (spis byl složen

r. 1414 a ml býti pednesen na koncilu kostnickém), tak

' Sent. 453.

"Erben I. 2—3 (Výklad víry). — Srov. ik tomu sv. Tcmáš II.

II. q. I. a. 8, kde se lánky také dlí ve dv skuipiny, z nichž jedna
týká se majestátu božství a druhá lovenství Kristova,

^ Výklady aipoštolského symbolu byly zvlášt v latinské ei
hojné; zachovány jsou i v etných rukopisech univ. knihovny Pražské
z idjoby 14. a 15, stol, Srov, Truhlá, Catal. lat., s. v. Symbolm ( 14 ru-

kopis), Z literatury všeobecné v. Swainson, The Nicene and Apo-
stle's creeds , , , together wiht an account of the growifh and reoeption oí

»thc Creed of St, Athanasius« 1875,
* Sem náleží i Husv krátlký výklad víry, vyd. Sedlák, Nkolik

text z doby husitské, ada III, (Hlídka 1913), str. 16—18.
' Srov. Erben I. 1 (Výklad víry), kde tento program jest nazna-

en ve shod s Husovým pojmem víry, o nmž v. výše odst. 5 násl.
* P a 1 a c k ý, Doc. 703—706.— Autorství Husovo pi tomto spiskut

Tiemí (pes dvody Palackého, Doc, XII—XIII, a jiných, srov. F 1 a j
š-

h a n s. Liter, innoist 39—40) zcela bezipené. Spiše se zdá, že jest to

anonymní práce poízená ke katechetickým úelm na základ spis Hu-
sových, ale v dob pozdjší (jaik ukazuje i jaizyk). Za pomcku k urení
data mohla by snad sloužiti nejspíše zmínka o písni o božím tle:
»Jehož nedotýkáš se, jehož nevidíš, staten potvrzuje viera« (str,.

708), ali práv to není z pozdní interpolace, nebo jde o peklad
Lauda Sión; »Quod non caipis, quiod non vides, animosa firmat fides.«

Opip. I. 48b (60a) sq. Elucid. fidei, pasisim.

Kybal, Uení M. Jana Husa. 5
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první dílo ukazuje úctyhodnou starostlivost pastýsikoa

o vrouné uvdomní a vzdlání nejširších vrstev lidových

(»sprostných lidiek«); vycházeje pak z názoru, že bez víry

není sípasení (stejn jako že bez víry není híchu)/ klade

si a hned eší otázku, »kterak mnoho musí kesan zjevn
viti, aby byl spasen«, I odpovídá, že »sprostnmu dosti

jest viti v Boha a v Ježíše Krista«, a toliko vzdlanjší
(zvlášt žákovstvo) mají viti v Boha Otce, Synai i Ducha
sv. a »všechno, což chce Kristus, aby bylo veno, «- Roze-
znává tudíž Hus v symbolu jakožto sum víry kusy zjevné,

jímž musí viti i nejprostší lovk a jež se týkají prvního

lánku o Bohu jako stvoiteli a druhého lánku o Kristu

jako božském spasiteli, a za druhé t. zv, tajemství víry, jako

jest zejména tajemství o Trojici a o inkarnaci slova božího.*

* Sirov. Erben I. 46 (Výklad víry),

' Erben I. 51—52 (Výklad víry). — Srov, Erben III. 153—154
(Proivázek), — Viklef, De cdv, dominiio I. 407 má za nuitné k spaseni

hlavní lánky víry »et sequencia«; ostainí pravdy jest viti »per

accidens«,

^ Srov. Opp. I, 3&b (47a) De sacramento euch,, kde se vytýkají

tyi »proíiiindissimia. seoretiissimia et íidei nostrae altissima secreta:

prímuím de ss. Trinitate, secundium de dei praescíentia et praedesti-

natione, tertiuím de inoairnatione dei et quiartum de venerabili sacra-

mento conpoTiiis et sanguinis J, Cliristi«. Podobn v Opp, II. 217b (350b)

In epiist, can,: »Integritas íiidei aatholicae in quatnior principalliter debet

cooisiderari: primo in personanuim divinaruim Trinitate; secimdo in

esscnitiae unitate, tertJo in Christi huimanitatis vcritate, quarto in per-

sonali identitate«. — To jest »integritas« víry po stránce materiální;

po stránce formální bylia vymezena poznáním boha, milovánáni

vcí nebeských a stežením se blud kacíských (viz výše odst, 12,).

— MoMo by se zdáti podivným, že Hms mezi nejpotebnjší
kusy víry (víry t, zv, explicitní) neklaide lánek o církvi, a týž

v symbolu ap. jest uveden; ale neiní tak ani sv. Tomáš II. II. q. I.

a, 8, 1, c. Ostatn ani podle officiálního uení katolického lánek
o církvi není podstatnoui pravdou zjevenou, a podrobení se církvi

samo o sob vykládá se toliko jako ctnost morální, jež jest nižší

ctností theologálních ili onch, které bezprostedn o Boha se opírají,

Srov. H a r e n t, 1. c, ooil. 167, — Tajemství o Trojici a inkarnaci spadají
pod víru >;per se directe« podle sv. Tomáše a od jiných (sv. Atbanasia,
ehoe N„ Amibrože) jsou pímo stotožována s veškerou vírou;

ostatní lánky víry jsiou jim podízeny (ordinata ad ista), H a r e n t,

col, 380. V každém pípad boží tajemství (Husova »fidei secreta«)

jsou hlavní ili principiální objekt zjevení a víry. Objekty druhotné
ili sekundární jsou dvojího druihu: a) objekty, které, a mejsou vlast-

ními tajemstvími, mohou býti poznány pouze zjevením, jako jsou
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34, Tetím orgánem tradice jsou spisy sv. otc a. theo-

log, pokud jednají souhlasn o vcech víry nebo mrav,
Sv. otcové jsou bud svdky zjevené nauky nebo jejími ob-

hájci a vykladateH; v tomto posledním pípad slují též

doktoi ili uitelé. Mezi doktory rozeznává se osm vtších

(doctores majores) a patnáct menších (doctores minores),

Z osmi vtších jsou tyi z církve západní, totiž Ambrož,
Jeroným, Augustin a eho Veliký, a tyi z církve vý-

chodní, totiž Athanasius, Basilius, eho Nazianský a Jan
Zlatoústý, Mezi doktory menší náležejí proslulí theologové

stedovcí, jako Bda, Bernard, Petr Damiani, Anselm
z Canterbury, Tomáš Aquinský, Bonaventura a j, Hus ve

svém spise proti doktorm vyznal, že se mimo apoštoly

opírá hlavn o sv. doktory, Augustina, Jeronýma (a Lom-
barda),^ a v kostnickém Elucidatio suae fidei píše výslovn,

že pijímá »omnes s, doctorum sententias ipsam (dei) le-

gem fidéliter declarantes,<^- Toto vyznání také potvrzuje

všemi svými spisy, ve kterých uvádí nesíslnkrát výroky
a vývody sv, doktor, zvlášt pokud se týkají Písma jako

pramene víry a normy mrav. Jak z jednoho výroku zdá
se vyplývati, Hus nepipouštl však doktor jinak než jako

vykladatele implicitních pravd biblických, což bylo v plném
souhlasu s jeho principem plnosti skripturální víry,^ Ako-
liv tudíž »consensus patrum« v otázkách vrouných není

jisté svobodné úsudky (dekrety) boží, ku pí. o Antikristu a pronásle-

dování náboženství na ikonci svta; — b) objekty ili zjevené pravdy,
které nejsou nepístupné pirozenému) rozumu a týkají se vcí bož-

ských (res divinae). Harent, ool, 451, To jest Husiova sprostná vína

v Boha a Ježíše Krista!
^ C. doctores, 1. c, (v. výše odst, 33),
' Opp, I, 48b (60a/b) Elucid. fidei.

' Ve spise de suííic, legis Hus praví: »Lex superadita legi

Christi vel est in lege Christi implicita vel impertinens vel repugnans.

Si esit imipJicita, tímc hoc declarans non superadderet novám legem,

sed módo doctoruim postillantium legem Christi de-

clarairet- Si vero lex supcraddita sit repugnansi legi Christi, tunc in-

dubie est in.iqua,« Opp, I. 47b {59a), — Pedpokladem Husova pojí-

mání autority sv. otcv byl nepochybn bžný názor stedovký,
podle kterého sv, otcové náležejí ješt mezi ipímé svdky pravdy
zjevené v N, Z., a to jako tetí ada; první jest evangelium (Kristus),

druhou apoštolov a tetí práv sv. otcové. Tento názor vyslovil zvlášt
sv, Hugo de S. Victore. Srov. L i e b n e r, Hugo ven St. Victor, 1832,

str. 128 sq.
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u Husa pM vysloven/ pece nutno vytknouti, že autorita

nkterých sv, otc má ve spisech Husových zcela zvláštní

místo, jak tomu asto bývá ve spisech kompilaních a pole-

mických. Které doktory Hus jmenovit uvádí, co z nich

uvádí a odkud je uvádí, zda z první i z druhé ruky, jsou

otázky literárn-historické kritiky, které sluší zodpovdti
na jiném míst. Zde staí vyznaiti, jakou váhu kterým
doktorm pikládal po stránce naukové, Mluví-li hromadn,
jmenuje jako pední autority Augustina, Jeronýma, Jana

Zlatoústého a ehoeVelikého,'^ jinde ehoe a Augustina jako

»dva pevná svdky«," jinde Augustina, ehoe a Ambrože,*
jinde Bernarda a Jeronýma, »ta dva božie svdky«,^' jinde »dva

papeže svatá«, ehoe a Lva,*' jinde »ti velké uitele«, Ori-

gena, Ambrože a Jana Zlatoústého," a jinde všechny »mistry

víry svaté«,^ V latinských spisech uvádí pesn tyi velké

doktory západní církve, Augustina, Jeronýma, ehoe V, a

Ambrože, jako »pravé vikáe apoštolv a zjevné jejich ná-

stupce*, »kteí po apoštolech dáni byli církvi k nauení«®
a zárove uvádí ecké otce, Jana Zlatoústého, Jana Damaš-
ského a Dionysia Areopagitu, »kteí byvše poueni Duchem
sv,, osvítili církev vdou i mravy «,^"

Z jednotlivých doktor klade Hus na první místo
sv. Augustina. Není obsažnjšího spisu, ve kterém by
Hus necitoval njaký výrok nebo celá místa z dl
tohoto svtce, tak oblíbeného práv ve 14. a 15. stol.

^^

^ Huis prohlaišuj e »co(a)sensuis« sv. doktor pooiae jednou, a to

s ostnem iproti magiisteirim papeže a kardinjálii. Opp. I. 224b (279'b)

De ecclesia, c. 15 (citováno níže v odst. 47),

Erben I, 251 (Výklad Desatera.)

' Erben I. 346 (Výklad Pátee.)
' Erben II. 150.

' Erben II. 222,

" Erben II. 268.

' Erben II. 293.

' Erben II, 190.

" Opp. I, 224b, 279b De ecclesia.

" I b i d e m.
"^ Srov, co o tom eeno v díle I, str. 13 n,, 57, 73, 198. díl II,

466—468.
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Nazývá jej »velikýin svatýni«/ »velikÝTn doktoremx,-

a s ohledem na Písmo vynikajícím a obzvláštním vykladate-

lem Písma, ^ ba pímo profesorem Písma/ Hus si vážil

zvlášt vrouné innosti Augustinovy a s ohledem na ni se

vyjádil, že »nepochybn sv, Augustin prospl církvi více

než mnozí papežové a v nauce snad více než všichni kardiná-

lové, od prvních až po dnešní, ponvadž ve správ církevní

lépe poznal Písmo Kristovo a vymezil katolické uení, vy-

istiv z církve i opraviv bludy kacíské«,'"' Uvidíme pi jed-

notlivých láncích Husovy vrouky a mravouky, jak zname-
nité místo zaujímala autorita Augustinova práv v odporu
k officiálním thesím a skutkm tehdejší církve. Na druhém
míst dovolává se Hus nejast ji Jana Zlatoústého (»ta

zlatá ústa«), jehož nazývá velkým a svatým filosofem a jenž

mu byl tím milejší, že »by I dvakrát od biskupv odsouzen <^.*'

Dále následuje autorita »slavného Slovana« Jeronýma^ a

»velikého papeže« ehoe, pi kterémž opt vyteno, že jeho

spisy byly spáleny a sám eho že byl od kardinálv odsou-

zen,^ Také tvrtý ze západních vtších doktorv, Ambrož,
jest astji uvádn, zvlášt ve spisech latinských,

Z theolog tšili se zvláštní oblib Husov Bernard

^ Erben í. 106 (Výklad Desatera].

^ Opp, I, 225b (281a) De ecclesia: »magnus doctor«; i b, 253b

(Sl^&L) ; >ypoiti«siimus doctor ecclesiae,«

^ Opp, I, 210b (262a) De ecclesia: »praestantissiinu(s expositor

Sciripturae«, — Ib. lóŠa (209a) De triibus du'biis: »exipositor Scrip<tiuirae

praecipu'us«.
* Opp. I. 25éb (320a) C. Pále,
' Opp, I, 224b (27%) De ecclesia, c, 15, — Srov. Opp, II.

44b (70a) Sermo in die S, Augustini haibitus, kde se Auguistin chválí

jako následovník apoštol, jenž »Christi ecclesiam exemplo vitae et

vtrbo doctrinae salutiíero post apostolois salubriter illustravit,«

« Srov. Opp. I, 129b (lólia) Def, art. Wiclef, — I b i d, 109b

(137a) Contra Stokes, — Scrm,, ed, F 1 a j š h a n s, 239—240 (vener,

magister Grecus), — Epiiheton »zlatá ústa«, lat, »os aiuTeum« vysky-

taiije se astji ve spisedh eskýah i latinských. Jeho odsouzení Hus
vzpomíná i ve svém odvolání ke Kristu i ješt v listech ze žaláe;

v, Novotný, Husoi\"a koresp, stn, 131, 135, 233, 305.

'' Srov. De sang., ed, F 1 a j š h a n s, 19. — Šerm., ed, F 1 a j
š-

hans, 149—150, 259—260. — Opp, I, 212a (263.b) »peritus linguarum*,

^ Srov, Svat, 57 a jinde, — O odsouzení Opp, I, 109a (136b]

C. Stokes, Novotný na uv. m. str. 305.
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Z Clairvaux ili »Bernášek«, Bda, »slepec drahý*" a »vc-

liký uitel « Anselm z Canterbury.^ Velké autority, zejména
naukové, požíval pozoruhodným zpsobem »Tomáš z Ak-
vin*,* jak ukazuje zvlášt Husv výklad Sentencí, ideji
jsou citováni Bonaventura, kard, Petr Damiánv, Isidor,

papež Lev V. (»ten dobrý svatý«),^

Z ostatních církevních spisovatel zasluhují býti

vyteni Cyprián (»veliký muedlník a biskup, jehož velmi

chválí sv, Augustin*),*^ Dionysius Areopagita {»veliký mu-
dec«),^ Hugo ze Sv, Viktora, Mik, Lyra (jako »sedulus

scripturae expositor<v],'' Origenes, Remigius (»Remigiáš«)"

ili biskup Haimo a Robert, biskup Lincolnský, »který od

pap. Innocence odvolal se k tribunálu Kristovu«,^°

Rozumí se, že zejména pi výkladu speciální theologie

podle Summy Lombardovy dovolává se Hus velice asto
i tohoto »mistra hlubokých smyslóv<," akoliv jest pozoru-

hodno, že na mnohých místech názoru Lombardova nepijímá
nebo jej korriguje jinou autoritou, zvlášt Tomášovou,^^

Pokud na Husovu vrouku psobil Viklef jako hlavní

prý pramen její, teba rozhodnouti toliko pesným a úplným

^ Srov, E, I, 78 (»sprostný Bernášek mníšek«), 220 (»dobrý

im)ioh«), 227 {»Bernášek«) a j. — V latinských spisech Hus vytý-ká

jasnicst a bystrozrakost Bermardovu: Opp. II. 34b (53a/b). Synod.:

»,scru'tatoa- ecclesiae lÍTnpiduis« ; ibid- 36a (55b): »n)OTi tam Clarae-

vallensis, quam vir conspicuae et clarae mentis,« Srvn, o tom i díl

I. StT. 14,

" Erben II, 146—147. — Potom zejména citován v Pas&io Chri-

stL, Opp. lí. 7a (Ba) sq.
** Svatokup. 76.

^ Erben III. 175 (Kázání o tle b.). — K sení, srov, rejstík

edice Flajšhansovy, str, 754.
' Erben I. 343 (Výiklad Pátee),
" Svat. 93,
' Erben I. 330 (Výklad Pátee),
' Opp, I, 227a (283a) De ecclesJía.

' Svat, 17.
'" Opp. I. 236a (299a). De ecclesia, Korespondence 131.
" Tak nazývá Hus P. Lombarda v eských spisech na ne-

jediaom míst; srov. Erben II. 159, 202, III. 200, 201, 205, 220 aj.

Svatok, 25. Sem náležejí i asté odkcizy na »vÝklad« v Postille,
" Srov. Sent. 102, 107—108, 110, 116, 123, 129 a j. O vUvu

Viklefov a Stanislava ze Znojma na Sent, srov. úvod Flajšhansv,

str, XXXVIII—XL s etnými omyly, jak ulkázal Sedlák, St. text. I,

436 n, II 125—131.
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rozborem kritickým, podobn jako týmž zpsobem nutno
ešiti otázku o eventuálním, vlivu souasník a »pedclidc«
Husových v Praze. Rovnž posléze nutno ponechávati dal-

šímu zkoumání rozhodnutí o dležité otázce, jak dalece

církevní právo v pedložených sbornících bylo zídlem a

autoritou Husovy vrouky.
35. Hus, pijímaje symboly víry jako orgány tradice,

pijímal také t, zv. dogmatické definice koncil obec-

ných i partikulárních, jak vyznává ve svém spise kostni-

ckém, Praví v nm doslova takto; »Veneror etiam omnia
concilia generalia et specialia, decreta et decretales, et

omneš leges, canones et constitutiones, de quanto conso-

nant explicite vel implicite legi dei.«^ Jmenovité uznával
dekrety a kanóny ty obecných koncil, nicejského, cai-
hradského, efezského a chalcedonského, jež ctil se sv. e-
iroem jako tyi knihy evangelia;- úcta k ustanovením ili

kanónm církevn schválených koncil byla ostatn v kruhu
Husov obecná." Pes to Hus neopomenul shodn s »dok~

tory« vytknouti, že ani kanóny pravdu obsahující nelze pi-
jímati za autoritativní (tanquam auctorisabilia) , nýbrž jen

za rozumné (ut rationabilia) , akoliv na druhé stran ml
je za vyšší zákon svtských a platné ve vcech církevních

i svtských.^

36. Vrouné kanóny koncil a symboly jsou dva pod-
statné úkony t. zv. slavnostního mistrovství církve (magi-

sterium ecclesiae sollemne), tak jako spisy sv, otc si>olu

s výnosy biskupv (katechismy], s liturgiemi a se spole-
nými projevy všech vících (communis fidelium sensus)

jsou úkony t. zv, obyejného a obecného mistrovství církve

(magisterium ecclesiae ordinarium ac universale). K slav-

nostnímu mistrovství církve náležejí však ješt, a to na
prvním míst podle dnešní dogmatiky katolické, vrouné
kanóny papež (definitiones dogmaticae ex cathedra)

jakožto svrchovaných a neomylných orgánv tradice, Hus
tyto kanóny ignoruje nebo upírá jim vbec jakoukoliv sa-

' Opp. I. 48b (60a/b) EluicLd. íidei. — Srov. i b i d. 38b (47a)

De sacram. oorp.: »Tenens etiam generaliutm ooncilioruím et ss. docto-
rum ecclesiae sententiam explicite et iniplicite.«

Opp. I, 102b (128a) De libris haeret" legendis,
' Srov. Opp. I. 328b (4Ub1 Def. M. Jo.~ Jessenitz.
* Opp. I. 103b (129b) Dc r.h. haeTet. leg.
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mostatnou cenu vrounou! Tvrdí, že je to lež a ocas Anti-

kristv, hlásá-li se prost, že cokoliv papež o víe ustanoví,

musí se pijmouti jako evangelium/ Podle Husa papeži jest

viti pouze potud, pokud jest v pravd, to znamená pokud
zakládá se v Písmu, jež jest svdectvím božím a v nmž
podle sv, Augustina jest veškerá pravda. Pakli papež oso-

buje si moc vykládati libovoln Písmo a nahrazovati jeho

»nedostatky«, jest háncem Písma jako poslední ert! Papež
vbec ml by se zdržovati vydávání nových lánkv víry

nebo nových zákonv, a vydané toliko vysvtlovati (decla-

rare) jako pokorný služebník nebo zcela mleti ve svaté

nevdomosti , ,
," Tím, že Hus pipouští papežovo právo

k vykládání Písma, stojí ješt na pd orthodoxní; ano
i odpor proti libovolnému vykládání Písma jest katolický,

nebo i dnešní katolická dogmatika žádá, aby neomylný
výklad Písma se strany papeže a koncil byl authentický

a pesn objektu vrouného se týkající, a rozlišujíc pi
kanonických dekretech práv objekt od dvod (argument
nebo motiv), zavrhuje zneužívání Písma za »argumentum
ad hominem« nebo upravování smyslu za jiným úelem, než
jest úel' pesn vrouný,^ Hus ovšem pekrauje meze
katolické orthodoxie tím, že nepiznává papeži žádného
práva pedkládati církvi »ex cathedra« jinou pravdu vro-
unou nebo mravounou než prostou pravdu Písmovou,*

' Podobn Vilklef, De blaisohemia, c, 3, cf. L e c h 1 e r I. 477.
' Opp I. 363ib (458a/b) Anatomia Antichri-sti, c. 47. (O Hu-

sov aiutorství tchto názor lze ovšem dwodn pochybovati.)
^ Srov. T a n q u e r e y, Synopsis tiheol. dogm, fund., I." 1910,

str. 631,

Hus tak inil paitrm pod vlivem svého prudkého odporu
proti papežovu' dogmatisování v rzných bullách, zvlášt odpustko-
vých, které theologové Pražští hájili na základ Písma i církevního
dogmatu (v, níže na píslušném míst). Principiáln Hus svým od-
porem proti papežským kanónm nehlásal nic nového, ponvadž ani
podle uení orthoidoxního ve stedovku nemže círitev (papež) sdíleti

nové pravdy zjevení, Sv. Tomáš praví, že církev má pouze potestas
ministerii ai nikoliv potestag auctoritatiis (cf. S o h v^r a n e. Dg, III,

494—502), Než ve skutenosti papežové si reservovali právo vydá-
vati noA^é zákony tam, kde evangelisté nic nepraví, Srov, Decret. II,

c. 25, q, 1. c, 6 (cit, K r op a t s c h ec k, str, 444): »Sunt quidam di-

centes, R'om.amo Pontifici semper liouisse novas oondere leges, Quoid et

nos njon.sioluim non negamus, sed etiam valdeaffirmamus. Sciendum vero
summopere est, quia inde novas leges c o n d e r e p o t e s t, amde
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37. Pomr tradice k Písmu a výklad Písma církví

jsou p>oslední dv otázky Husovy vrouky, které jsou tím

dležitjší, ím více se v nich betlémský reformátor od-

chýlil od bžného uení katolického. Probráním jich možno
zárove shrnouti po&avádní výklad o víe a kriticky jej

zhodnotiti.

Podle katolického uení má se tradice pijímati a

ctíti »pari pietatis affectu et reverentia« (Concil, Trident.)

jako Písmo sv. Ano, katolická dogmatika dnešní prohlašuje

tradici za asov i logicky pednjší než Písmo, tvrdíc, že

teorve tradicí poznáváme, co z Písma teba držeti a jak

ho bezpen užívati; mimo to pikládá tradici širší obsah

vrouný, pravíc, že tradice obsahuje netoliko veškerou

nauku Písma o víe a mravích, nýbrž i jiné kusy zjeveného

uení; z ehož pak uzavírá, že tradice jest nezbytnjší
k spasení než Písmo a že Písmo bez tradice jest jako ztra-

cená vc.^ To jest ovšem pemrštné uení povatikánské, í;e

kterým ani Hus ani žádný theolog stedovký souhlasiti ne-

mohl. Absorpce Písma tradicí (v Triidentinu) a absorpce tra-

dice uící církví (ve Vatikánu) bylo Husovi stejným bludem,
jakým jest dnešním katolickým theologm Husovo nada-
zení Písma nad tradici i nad církev. Hus, j.ak jsme slyšeli,

byl vyslovený skripturalista: ml Písmo jako inspirované

slovo boží za soujem všech pravd vrouných a zárove za
neomylnou a prvoadou autoritu uitelskou i soudcovskou
ve vcech vrouných i mravouných. Dovodili jsme, že

Hus neuil, že by Písmo bylo a mlo býti jediným uitelem
a soudcem, nýbrž že loyáln pijímal vedle Písma i jiné

kanóny vrouné, totiž tradici apoštol, spisy sv, uitel
a theolog církevních, dogmatické definice koncil, ano
i papežské deklarace Písma, Nelze tudíž íci, že by Hus
uil explicitní zásad »Sola Scriptura« a v dsledku jejím

cvangelistae aliquid neqtíaquam dixerunt, Ubi vero a p e r t e do-
minus 'vel eius apostoli et eos sequentes sancti patres sententialiter

aJiquid difíinieruint, ibi non novám legem Romanus Pontifex dare,
sed potius, quod praedicatum est, usque ad anímam et sanguinem
oonifirmare debet,« Liiberálností tohoto ustanovení jest Husovo sta-

novisiko ješt pochopitelnjší,
' Srov, Hurter S, J., Theol, dogm. I/" 19O0, sir. 158—161. —

Franzeldn S. J., De div. traid,, str, 237—243 (traditionem esse to-

tum, doctrinani de Scripturis et in Soripyturis esse partem totius).
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formálnímu principu protestantskému o Písmu/ Než na

druhé stran Hus, redukuje všecky prameny a orgány tra-

dice na Písmo a pijímaje je jen potud, pokud souhlasí

s Písmem, piblížil se znan k protestantskému uení
o svrchované autorit Písma, založené, jak známo, na tech

jeho vlastnostech: pedn na jeho vnitní inspiraci ili

vnitním svdectví Ducha sv,, za druhé na jeho zetelnosti

ili srozumitelnosti (perspicuitas) a za tetí na jeho doko-

nalosti a dostatenosti (perfectio seu sufficientia), I u Husa
lze nalézti tato kriteria kanónu biblického, jakož vbec
všechny pojmové pedpoklady naukové, zákonodárné i vý-

konné moci a plnosti bible možno v Husov uení shledati

nebo vytušiti .a tudíž s protestantským názorem lehce srov-

návati. Avšak pi tom musí býti s drazem vyteno,- že

Husv kult Písma nevycházel jedin a hlavn z vrouného
pojetí bible, nýbrž také z principu mravoun-zákonného
a církevn nebo sociáln-jkonstitutivního, ímž Husv prin-

cip Písma podstatn se lišil od Lutherova principu Písma."'

^ Zásada »Sola Scriptura« nebyla sama sebou ve stedovké
theologii neobvyklá, naopak, byla pijímána obecn sv. Tomášem,
Abelardem, Bonaventuirou i Duns Scotem, Ani živá tradice v osob
neomylného papeže ani historicky sebraná ->{ides non scriptas< ne-

byla ve stedovku dcgmaiticky ješt tak upevnna, aby bylo ka-

cístvím tvrdáti, že odvoláváme se jen na Písmo, Sám sv. Tomáš
praví (1. q. I. a. VIII.): »Auictoriiatibuis canonioae Scripturac utitur

proprie et ex necesisitate argumentando; auctoritatilbus

autem aliorum doctorum ecclesiae quasi arguendo ex propriis, sed

probabiliter, Innititur enim fides nostra revelationi apostolis et

prophetis factae, qui canonicos líbros scripserunt, non aiutem reve-

la'iiioni, si qua fuit aliis doctoribus facta« (uvedeno též výše, odst.

27), Sj-iov. K ro d a t s c h e c k, Das Schriftiprinzip der luther. Kirohe,

I. 1903, str. 439—441.
^ Nehled k tomu, že podobný kuít Písma lze zijistiti i u rz-

ných ortodoxních spisovatel stedovkých. Dostatenost Písma zd-
razoval na p, Duns Scotus (srov, K r o p a t s ch e c k, str. 440 a

442 p. — p.odle Seeberga, k tomu H o 1 z e y, str. 94)

.

' Kdo ovšem posuizaije uení Husovo podle písmeny, a ne podle

djuicha, bude arci vždy moci apodikticky tvrditi, že Huis uil
o Písmu po protestantsku, Nábof protestante všech odstín 1. tvrdí,

že "Sola S. Scriptura iudex, norma et reguilia agnoscitur, ad quaan

omnia dogmata exigenda šunt et iuidicanda«, 2. pipouštjí staré

symboly víry a definice prvních ty koncil, ponvadž a pokud
jsou shoidné s Písmem, 3. vyhlašují Písmo nejen za jedinou objektivní

normu víry, nýbrž i za jediného soudce a vykladae Písma. Srov.
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Hus povýšil sice Písmo na plnou a bezprostední normu
víry, ale ponvadž podle nho víra neospravedluje bez
skutk, nezastavil se u dogmatu biblického; položil je sice

na první mísito/ ale hned pipojil prohlášení o Písmu jako
sborníku pikázání a píklad, soud a trest, slib i ob-

ad, zkrátka o Písmu jako kanónu zákonv a ritv ídících

život lidský jednotliv i v celku," Hus nehledá tudíž v Písmu
toliko transcendentální pravdy náboženského poznání a víry,

nýbrž také praktické pravdy náboženského jednání; ba jde

i dále (vesms ovšem po stopách Viklefových) " a applikací

dogmatu vrouného na spolenost vyzdvihuje Písmo na

nejobecnjší a nejdostatenjší zákon církve i spolenosti

laické. Pojetím Písma jako svrchovaného a neobmezeného
zákonníku dospl pak Hus (jak uvidíme ješt v kapitole

o Písmu jako zákonu) k závrm, které musily vésti ven
z dogmatiky katolické, jež Písmo snaží se normovati tra-

dicí a obojí podizuje neomylné autorit cíkve a papeže,

38. Hus vysoko cen, ba peceuje Písmo, podceoval
eo ipso tradici. Nezamítal jí, ale zcela podizoval Písmu,

zvlášt tradici církevn uitelskou. Byl to pirozený d-
sledek jeho pojetí Písma-, ale zárove byl to odlesk obec-

F r a n z e 1 i n, De trad. et Script., 1896, str. 7, Než Hus pekonává
ttnto strohý dogmatism biblický, jak dále uvedeno v textu, Srov,

též, co pnaiví Hiarnack, DG, III, 415, ják Husovi ía Viklefovi) pi
pojmu církve nešlo o víru, nýbrž o zákon Kristv a jím vyjádený
odpor proti hierarcihické církvi. Rozdíl mezi Husem a Luitherem jest

vyjáden pádn slovy Meilanclithcmovými (cit. Kroipatscheck, str.

459): »Evangel)ium non esit philosoiphia aut lex, seid esi remissio pecca-

tr rum et promissio reconioiliationis et vitae aoternae p<roipter Chrisitum.a
^ »Sapiens eris, quia in Script.ura sacra oognosces testimonium

veritatis, que šunt credenida.« Sent. 5.

" I b i d. 6: »SecuDdo cogncsces domini precepta, que cum
suVxt bonesta, šunt admplenda, Tertio cognosces iudicialia,
quibuis, quia šunt equitatiis, est parendum. Quarto cognosces exem-
plár i a, que, cum sint sanctitatis, šunt imitanda. Quinto cognosces

promissiones premiorum, que prémia šunt speranda. Sexto cog-

nosces comminaciones suppliciorum, que suppliciia šunt ti-

menda. Septimo oognosces cerimonias (i. e. bonorificentias) di-

vini cultus, que cerimonie šunt legaliter reverende. Hec enim iam

dieta s, scriptura, cum sit lex universaliss-ima, inplicat, ad

que intelligenda sapiencia est necessaria.«
' Srov, Wiegand, De ecclesiae noiione quid Wiclef docuerit.

Diss. Erlang, 1891, pas^im, zvlášt str. 64 (proti Lechleroví i

Buddensiegoví),
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ného znevážení tradice v jeho dob, která si libovala v za-

vrhování »lidských tradicí« (traditiones humanae}.^
Hus neútoí sice na tyto lidské tradice tak hojn a prudce,

jako na p. inil Matj z Janova, ale nepochybn stál na

stejném stanovisku odmítavém, které se opíralo jednak

asto uvádná slova Kristova u Mat. 15, 3; »Pro i vy

pestupujete pikázání boží pro ustanovení (traditiones]

lidská?«, jednak o výrok sv, Ambrože: »Cokonv není od
apoštol tradováno, jest plno zloin«, Z výrok Husový-ch

však vyplývá, že nepojímal lidských tradicí ili »nálezk«
anebo »ustavení« ve smyslu pesn vrouném, nýbrž mra-
vouném a právním, jako oppk zákona a pikázání božích
uložených v Písm,- A nálezky tohoto druhu ml za výmysl
pedevším knží, zahrnuje v to i papeže a preláty církevní

vbec a »práv uedlníky« (tedy optn knží) zvlášt."

1 jest pirozeno, že Hus, zavrhuje tyto nálezky knžské, mén
si vážil nález ili tradice církevní vbec a uznával ji pouze

Srov. níže odst, 50 sq,, kde se vykládá proiinálezkový smr
v pedihmsovsiké dob, u Viklefa, Milice, M. z Janova a potom i u Ja-
koubka. Tscbakert, 1. c, str, 12, ukazuje, jak odpor proti nadvlád
církevní tradice jevil se již u Abelarda a zvlášt u' Valdenských.
Doklad z doby Husovy bylo by zajisté možno shledati více, a, jak
ukazují práv eští theologové, zavrhování lidských tradicí nezna-
menalo eo ipso zavrhování církevní tradice vbec. Naopak u Ja-
koubka (v. odst. 57) uvidíme, jak církevní (starocírkevní) tradice
nabývá pevahy i nad Písmem samým, Staroorkevní tradici, zvlášt
kultovní, pokud neodporuje Písmu, zachovává i protestantism.

' Srov. Erben I. 87—89 (Výklad Desatera). — I b i d. 149 a 157
(zaibíjenc lidí vedle nálezkóv liidských). — Erben II, 199,280: —
Erben III, 109 (Dcerka) a 153 (Provázek), — Opp, I, 242a (301a)

De ecclesia — I b i d, 98a (122b) Epist. — Ibid. 357a (450a) Anat,
menibr, Ant-christi, — Opp. II, 52a (82b) Ser, synod, — Ibid. 55a
(8&b), dtto. — Ibid, 82a (130a) Ser. de Antiohristo, — Ibid, 110a
(172a) In ep. can, — Ibid. 156a (244b), dtto. — Ibid. 313a (478a)
In psalm. (zde jeisí citát z Mt. 15. 3, který se opakuje ibid. 39a,

61'a Ser. synod.). K tomu srov. VikJefv názor o lidsk^ých nálezcích,
ap. Lechl e r I, 477,

Srov, Erben I, 87, 1, c: »A v té láji jsú nynjší preláti, knžie
a laici, ale zvlášt duchovní, jenž sii sob ustavili blud za zákon,
kúc, že což kolivk pikáže prelát, to má jeho poddací uiniti z po-
slušenstvie,* — Podobn ibid, 149, 1. c. — Srov, též Erben II, 60:
>-necbti'e nynie pireláti i doktorové, aby Písmo sv, lenie rozsúdilo
pravdu, ale aby oni sami súdili . , , A tak svými hanebnými
ustaveními siidie i odsuzují vrnu knží, jenž pioti jich svato-
kupectví a prcti jiné zlosti káží.« (Místo jest peloženo z Viklefa.)



Lidské nálezky a tradice církeviii. 77

potud, pokud nebyla v odporu s Písmem. Chtl »osekati

tradice lidské píliš hust rozmnožené«, jakož i »všecko

neužitené bádání« o nauce evangelické, kterou kesané
mli se spokojiti a podle smyslové schopnosti své vrn
i pozorn ji pijímati,^ Názor o plnosti a dokonalosti této

»nauky evangelioké« zavedl pak Husa k nedostatenému
rozlišování a cenní tradice církevní (traditio ecclesia-

stica), která jest sice svým pvodem i obsahem nižšího ádu
než tradice božská a ist apoštolská (traditio divina sivé

divino apostolica et traditio simpliciter apostolica), ale

pece ukládá se nejvyšší autoritou církevní k véení.-

Dlužno však dodati, že Hus horlil proti pemíe »lidských

nálezk« zatžujících kultovní a svátostné úkony, a že ani

tradice církevní pln nezamítal, ponvadž pipouštl cír-

kevní ustanovení ritu a kultu se týkající (na p, sv, obady
pi udílení svátostí), která vesms náležejí do pojmu tra-

dice církevní.

'

39, Je-li Písmo v širokém slova smyslu pední sumou
víry a nejvyšším pravidlem mravného jednání, jest zajímavá
otázka, jak Hus pojímal toto »písmo svatého tení«* po
stránce obsahové i formální, v jakém smyslu ml je za vý-
ron inspirace boží a posléze v jakém smyslu a rozsahu pijí-
mal jeho výklad. Otázka po výkladu ili interpretaci jest

sice v praktické dogmatice nejdležitjší, ale nelze ji pln

* Opp. I. 357a (450a) Anat.: »Mullío magis convenit christiiaiiis

in doctrina evangelíca coatentari, resecatis tradicionibuis humanis,
nimis spissim multiplicatis (cf. Mt. 15 et Ambr.). Imo ipsa doctrina
evangelica, iuxta oaipacitatera sensuis ouimslibet fidelds, iideliter et

attente debet suscipi, sopiendo omneš inutiles circa eandem inve&ti-

gationes.« — Viiklef stál na stejném stanovisku, žádaje, aby církev
se radji ídila »pure lege Soripturae, quam quod traditiones hu-
manae šunt sic commixtae cum veritalibus evangelicis, ut suint modo.«
De veritate Scripturae S., c. 20. Lechiler, J. Wiclif, str, 477, pozn. 4,

Srov, týž De eccl. 46 a Šerm. I, 248, ap. W i e g an d, 1, c, str. 64.
^ Srov. F ran zelin, 1. c, str. 14—17.

^ O Husov názoru na liturgii v. Nejedlého Poátky zpvu
husitského, 1907, str. 153 sq. a téhož Djiny husitského zpvu 1913,
str, 55 sq. Zde i vta (str. 90): »Strana, jež chtla zachovati tradici,

zachovávala nutn i liturgii. Mla-li však býti liturgie zmnna, mu-
sila býti pedem otesena víra v neomylnost církevní tradice.

«

Erben II. 60. — Jiinalk zhusta nazývá Hus Píismo prost »te-
ním«. Srov. Erben I. 157, 194, 229, 234, 322, 339, 345, 348. —Erben
II. 2, 3, 6, 16 a passim.
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a správn ešiti bez první otázky po kanoninosti a bez

druhé po inspiraci Písma,

Pokud a v jakém smyslu i rozsahu pijímal Hus kanón
Starého a Nového zákona, nelze za dnešního stavu bádání íci.

Dnes se rozeznávají v bibli knihy protokanonické a deutero-

kanoniciíé (od protestant též apokryfní zvané, pokud jsou

ze St- Z,), ale církev prohlásila (v Tridentinu i Vatikánu)

obojí za inspirované týmž Duchem sv, a tudíž za stejn
svaté a kanonické,^ Není pochyby, že v dob stedovké pi-
jímaly se i nejspornjší knihy deuterokanonické St, Z. do
kanónu Písma, a písná jednota v soupisu nebyla.- V dob
Husov smrodatným byl patrn soupis t, zv, Gelasiv
(z r, 4961 ve sbírce Gratiánov nebo soupis obsažený v Hi-

storia scholastica Petra Comestora,^ Za dnešního stavu na-

šeho vdní nelze naprosto vytknouti stanovisko Husovo
k této otázce, zvlášt když není bezpen zjištna Husova
úprava celé eské bible (t, zv, Šafhausské), která se opírala

o latinskou bibli ze IV, stol, (Itala 7].* Pokud lze souditi

z užívání bible ve spisech eských (a odtud nutno vychá-
zeti), jest nesporno, že Hus ml ped rukama a užíval cizího

staroeského pekladu bible, a to nikoliv v jednom, nýbrž
v nkolika exempláích,"' Hus srovnával tyto eské texty

Knihy deuteiroikanonioké jsou: v S t. Z. Tobiáš, Judit, kn.
Moudrosti, Ecclesiastictijs, Baruch, dv knihy Makabejských, sedm
posledních kapitol v kn. Esier (X. 4

—

XVI. 24), u Daniele III. 24—90,
XIII. a XIV,- v N. Z. ep. k Židm a ep, Jakuibovia, 2. a 3. Janova,
Judova, Apokalypse a nkteré kuisy z Marka XVI. 9—20, Lukáše
XXIT, 43—44 a Jana VIII. 2_12, Deuteroikanonické knihy St. Z.

byly pvodn psány ecky, kdežto knihy protokanonické jsou psány
hebrejsky nebo chaldejsky, V Králické bibli knihy deuterokanonické
St, Z, chybí.

Srorv. D a u b n e y, The uise of the Apocryplia in the Cluristiiaiii

Cburoh, 1900.
^ Sriofv. o nich Franzelin, 1. c, str. 397'—399.
^ Posavadní literatura {srov. F 1 a j š h a n s. Lit. innost 37—38)

jc^st zcela nedostatená a jediné badání J o s, Jireka šlo hlloubji
a tím prárv vedlo k zamítání Husovy revise bible, Srov. M, 1863,
st<r. 327; 1864, str. 3S6 n. a 1872, str. 385 n, Srov. též Šafaík,
O ncjistarších ruikopiseoh eského žaltáe, Spsy III, 357., a Nejedlý,
Djiny husitského zpvu, str. 3i91 sq. a svrchu díl I. str, 186, II 317.

Že Hus užíval zejména v Postille st. pekladu bible, uka-
zuje zrait užívání st, tvar slovesných (aorist) a vysvtlovai po-
známky pipojené jeho rukou k jednotlivým tením pedloženého
evangelia. (Srov. Erben II. 27—28, 33—34, 107, 116, 344—345 a j.
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biblické navzájem a také porovnával je s latinskou biblí,

kterou ml stále po ruce a které hojn užíval ve spisech la-

tinsikých/ Pokud pi této praksi dospl k theoretické otázce

o rozlišování knih Starého a Nového Zákona po stránce je-

jich kanoninosti nebo apokryfnosti, nelze íci," ale jest

pravdpodobno, že v kladném pípad držel se obecného
smšování knih proto- i deuterokanonických, jaké bylo za-

loženo ve ÍV. století úpravou latinské bible od sv. Jeronýma
a jak bylo potvrzeno sv. Augustinem, který rozlišiv 44 knih

St, Z. a 27 kus N. Z., prohlásil, že »ve všech tchto knihách
lidé bohabojní a zbožní hledají vle boží.«^

40, Uritji lze vytknouti názor Husv o inspiraci knih

Písma sv,* Inspirace Písma znamená podle dnešního uení
katolického dvojí: pedn, že autorem Písma jest Bh
(auctor s. Scripturae est deus, Thomas Aq,, I, I. a, 10), který

jako »causa principalis« užil sv, spisovatele píslušných knih
za svého mluvího k vyjádení slova božího (tento spiso-

vatel oznauje se jako » causa instrumentalis« Písma, niko-

Cf. Nováik, Lf, 18S9, str. 124). St. bible, které Hus užíval, paitrn
byla již o boidin starší dioby Huis0vy, iponvadž Hus musil ipipojovati

i vysvtlivky filologické (1. c). — Že Hus znal a užíval v Po&tille

nkolika, nejmén dvou biblí, svdí jeiho pozn. na sir. 68: »Dále die

tenie: ,A vidúce' — nkteré biblie mají ,pišedše'«, ai na
str. 272: »,Odpúštjte a budete puštieni' (Luc, 6]. Tu vz, žef n-
které biblie mají: .Odpúštjte a bude odpúštieno vám'.«

* Hus srovnával eskou a latinskou bibli, sirov. Erben H, 303,

305, 306, 308, 315, 316, 335, 338: latin stojí nebo latin vzní. Srov.
iibid, 344—345 a 364.

^ Viklef vyluoval apokryfní knihy z injspirovaného kanónu
Písn:<a jako knihy neautheiitické; autbenitickými knihami bylo mu
pouze 22 knih St. Z. Srov. Kropatscbek, str. 330—331. Že Husovi
podobné otázky neušly, lze souditi z narážky v Op. II, 52 (káz. Dixit

Marta], že druhá kniha Makiab, neplatí Židm za kanonickou,
^ Srov. F r a n z e 1 i n, I, c, str, 396, — Že Hus jako bacoalaureus

biblicus olbíral se horliv biblí, jest prirozeno a obecn známo. Li-

terárn o této innosti svdí exegetické práce: Enarratio Psalmo-
suim (Výklad Piesniek Šalomúnových není bezpen Husv), Expl.
I, ep, ad Corinthios, In VII epistolas canonicas, též Gesta Christi

a Passio Christi, nemluv o exegesi míst a vt biblických v Postille,

kázáních a j. Pokud konkordance evangelií v rukop. víde, dvo.
knih. 4920 a 4746 jest od Husa, zbývá vyšetiti (srov. F 1 a j š h a n s,

Liter, dniDOsit, str, 150—151).

* Srov. výše odst, 13 o Písmu a zjeveni božím.
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liv však jako »causa mechanica«, jak uili staí protestante,

mluvíce o »Spiritus S. dictans«); za druhé inspirace zna-

mená vlastní innost nadpirozenou, která záleží v tom, že

Duch sv, spisovatele nejprve povzbudil a pohnul (motio vo-

luntatis), potom osvítil na mysli, aby správn pochopil, co

Bh chtl dáti napsati (illuminatio intellectus), a posléze

jej podporoval, aby psal vrn a neupadl do bludu (assi-

stentia divina)/ Z tohoto pojmu inspirace dedukuje se, že

Písmo jest slovem božím, nejen pokud se týe skuteností
a výrok v nm obsažených (res et sententiae), nýbrž i po-

kud se týe zpsobu, jakým ony skutenosti nebo myšlenky
byly vyíádeny. Odtud vyplývá po stránce vrouné, že

všecky ásti Písma »cadunt sub fide« (sv, Tomáš) a jsou

pramenem i normou víry, a nikoli ve slovním svém výrazu,
nýbrž ve vcném obsahu a smyslu. — To jest názor o inspi-

raci nejen potridentský, nýbrž i stedovký vbec. Písmo
platilo bez výhrady za knihu bohem inspirovanou a tudíž za

pevný základ víry i mravu. Ped takovou knihou musela se

ovšem kritika zastaviti nebo se pohybovati spíše v tónin
chvály a pehánní než v tónin hany, podceování nebo
popírání. Ona tónina nabývala vrchu v pozdjší dob stedo-
vké a speciáln v dob Husov tou mrou, jakou vzrstal
— oposicí proti hierarchické církvi — význam Písma vbec
a zákona božího zvlášt,

U Husa nelze hledati nových myšlenek o inspiraci

Písma, ale lze nalézti shodu s celkovým uením stedo-
vkým i s jeho svtem ideovým,- Jako stedovké theology
vbec, tak i Husa zajímala hlavn otázka inspirace autorv
knih starozákonních ili prorokv, nebo sám pojem inspi-

race ml tehdy svj korrelát (v pomru causa formalis ke
causa materialis) pedevším v pojmu proroctví, zvlášt
starozákonního, kdežto apoštolov (jak výše vyloženo) byli
pojímáni jako poslové boží a svdkové pravdy, kteí káz-ali

i psali pravdu vidnou ve skutenosti, a nikoliv jen mysli

' Srciv, T a n q u e r e y, 1, c, str, 669—675, — H e 1 1 i n g e r, 1, c,
sLr, 225—234. — Pcidrobn Franzellin, 1, c, str. 292—36S.

O inspiii-aci Ve stedovku srov, K r o p a t s c h e c k, 1. c. str,

423, zvlášt str, 430 (spis Kr, všaík ani methodicky ani materiáln ne-
uspokojuje, a obsahuje mnoho literárních odkaz).
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vnuknutou/ Hus mluví tudíž tém výhradn o inspiraci

prorokv (k nimž poítá vtší i menší proroky starozákonní,

ale také ap, Jana a sv, Štpána z N. Z.]- a proroctví má za

pravý projev inspirace podle definice Kassiodorovy; »Pro-

phetia est inspiratio vel revelatio divina, rerum eventus im-

mobili virtute denuncians,«" Inspirace proroctví pedpo-
kládá ti prvky; 1, inspirujícího Ducha sv, (causa efficiens)

;

2. vlastní inspiraci, která pocházejíc od nejvyšší pravdy, ne-

obsahuje nic nepravého (causa formalis) ; 3, svaté muže, kte-

rým proroctví jest inspirováno (causa materialis). Tak
vzniká proroctví, které znamená prorokování skrytých vcí
minulých, pítomných, ale zvlášt budoucích; vlastn e-
eno, proroctví nesluje pedvídání, nýbrž prozrazování taj-

ných vcí v budoucnosti; to pak jest trojí: tlesné, duchovní
a rozumové/ Z pojmu proroctví plyne samo sebou, že pro-

rokování jest nejprve a pedevším v moci zjevujícího Boha
ili Ducha sv. a že se dje podle vle boží. Proto proroci,

pijavše zjevení, nebyli sice Duchem sv. nuceni k proroko-
vání, ale hešili, jestliže nepravili, co jim bylo zjeveno."

Toto zjevení nebylo jim dáno stále; nebylo v jejich moci
míti stále ducha a stále prorokovati vci budoucí. Proto ani

nebylo v jejich moci uiti, emukoliv by chtli, nýbrž jen

tomu, emu se bylí nauili od Ducha sv. To Hus vytýká (po-

dle Glossy a sv, ehoe), aby se vdlo, že nikdo nemže yy-
kládati Písmo podle libosti, nýbrž každý, kdo nechce blou-
diti, musí pozorn hledti k tomu, jak pisatel chtl, aby se

Hus se tu dovolává slov sv, Auigustina, který vyložil místo
evangelia o slovu prorokovaném a kázaném takto: »Intelligamus ver-

bum, quod factum est ad propihetas, vel quod praedicatum esit per
apostolos.-x Opp, II, 315a (480b) In psalm, — Že inspirace týká se
pedevším prorok, bylo obecným názorem stedovkých theolog,
Srov. H. H o 1 z h e y, Die Inspiratíon der hl, Schrift in dsr Anschau-
ung des Mittelalters, Von Karl dem Grossen. bis zum Konzil von
Trient, 1®95, passim. O autorit Písma v nominailismu v, S e e b e r g,

DG, II. Í898, str. 177—181, — O Husovi mluví Holzhey na str.

125—128, ale užívaje pouize Brumfelsovy eidice Op. lat, z r. 1524,
Husovi piítá skoro vesms myšlenky — Matje z Janova!

' Srov, Opp. II, 146a {229a) In cp. canoo, (dle Bdy z Glossy).

' Opp. II, 183a (291b) In ep, canom
* Opp, II, 183b (292a/b) In e.p, canom,

^ Opp, II. 183a (291a) In ep, oanon.

Kybal, Uení M, Jana Husa. 6
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jeho slovm rozumlo, zda jako nauení mravnímu i jako

lánku víry/ Proroci byli ovšem mužové svatí a boha vi-

doucí,^ ale pece lze u nich pozorovati, že z astého obyeje
(ex magno usu prophetandi) prorokují nkdy ze svého du-

cha, domnívajíce se, že tak iní z ducha prorockého; avšak

v tom pípad, byvše pokáráni Duchem sv., kárají sebe

samy z ei nepravé a naslouchají slovm pravým; tím liší

se od prorokv falešných.'* Po stránce mravní a sociální pro-

rokové byli nkdy lékai duší (medici animarum), jako byl

na p. Jeremiáš. Než lidé se jim špatn odplatili; nkteí, jak

píše sv. Bda, vytrpli smrt od nevících (Zachariáš, ap.

Jan a sv, Štpán), jiní snášeli dlouhé strasti (Noe pi stavb
archy, Mojžíš pi kázání, vévodování a osvobození lidu, Da-
vid a Jozef v otroctví); nikdy však nereptali, majíce v obo-

jím za silný píklad Joba.*

41. Jako autoi sv. knih proroci psali »vzjevenie« a jejích

spisy jsou ástí Starého Zákona. Tento Zákon skládá se ze

tí ástí: 1. ze zákona Mojžíšova, který skrze Mojžíše byl

od Boha dán a který obsahuje v pti knihách boží pikázání,

jež ukazují, co máme initi; 2. z knih prorockých, obsahu-
jících zjevení a ukazujících, co máme viti; 3. z knih žalm,
obsahujících pikázání, zjevení i modlení a ukazujících, co
se máme modliti, abychom i práv vili, í práv inili, co
Bh pikázal.^ Jako v prorocích, tak i v záikon Mojžíšov
i v žalmech jest psáno o píští Kristové podle inspirace

boží a proto všecko to musilo naplnno býti, »aby bóh byl
od nás v pravd nalezen jako vrný pán, jenž nemóž se-

* Ibidem. — O prorockém zjevení jako prameni víry srov.

sv, Tomáš v S, th, II. II, q. 171, praef. ad art, 1 et a. 5.

Opp, II. 308'a (47lb) In ps.: »pro(phetae dicnirtur videntes,

desiderio tendeiites«. — Boha vidli proroci Izaiáš, Mojžíš, Jakub,
Job a potom ap. Pavel a sv. Štpán. Opp. II, 212b (342a) In ep.

canon.

Opp. 11. lS4'a (293ia) In ep, canon. — Taiké dnešní dogmatika
soudí, že duch prorok a vbec vše, co se dje v duši jejich, jest

vcí podružnou; hlavní vc jest ne modus, nýbrž sám fakt proroko-
vání jakožto zjevení a motivu víry. Toliko u Krista a andl pi-
pouští se intuitivní vise Bolia, Srov. H a r e n t, 1, c, ool, 134—135.

* Opp. II. 146b {229b) In ep. can.

^ Erben II. 149, srov. výše odst. 4.
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l'hati«/ Akoli tedy Starý Zákon obsahuje kusy víry, mravu
i kultu se týkající a prorokové jsou spolu s apoštoly dvma
kry vhodných svdkv pravdy, v jichž stedu vtlila se

Pravda,- pece Starý Zákon liší se od Nového Zákona pod-
statn. Obrazn eeno, Starý Zákon jest »svíce hoící « ili

pravda obrazy zatemnlá, kdežto Nový Zákon jest »svtlo«
[Jan 5, 35) ili pravda evangelia zjevná;^ jinak podle Lyry
(na slova k ím. 13, 12) Starý Zákon jest »noc« a Nový Zákon
»den« zjevené pravdy;* nebo s ohledem na písmenu Starý

Zákon a jeho »sprostná e« a »ukrutnost« jest víno mladým
dtem nezdravé; proto zasluhuje »vedle litery « »malé a mdlé
viery« (srov, e o krvi za krev a o oku za oko). Naproti

tomu Nový Zákon a jeho pikázání a rada jsou užitenjší
a sladší jako mléko z prsou Kristových, jímž se krmí
mladí , . ,® Lidé ve Starém Zákon byli ješt »jako býkové
rohatí«, kdežto v Novém mají býti již »jako ptáci tiší, do-

mácí« (srov. Mat. 22, 4)." Bezobrazn eeno: v Starém Zá-
kon Bh nco pikázal v podobenství (na p, obtovati be-

ránka), nco pikázal zjevn jako soudce (na p. oko za
oko) a nco pikázal úpln jako pravidlo ctnosti (srov. Mat.
5, 17; »Nepišel jsem rušiti, ale naplniti zákon neb proro-

ctví*). Ale podobenství ona pominula (obtujeme již be-

ránka-Krista) , soudcovské píkazy jsou poleheny (»já pra-

vím vám; milujte své nepátely«), a toliko pikázání v ctno-

stech zstala a pevn stojí i mají státi pevnji v lidu ke-

^ Ibídem. — V Opp. II. 153b (240a) In ep, canon. vykládá
se, že všichni prorokové prorokovali o Kristu, ale jen prorokové
vtší ili zjevní prorokovali o Kristu jako hlav celé církve (a to

Izaiáš o Kristov vtlení, Jeremiáš o Kristov umuení, Ezechiel

o Kristov zmrtvýchvstání a Daniel o Kristov nanebevstoupení),
kdežto prorokové menší prorokovali o mystickém tlu Kristov ili

církvi.

' Opp. II. 78b (120a) Serni. de Antichristo (ohlas Janova?).

' Opp. II, 182b (290b) In ep. can. a 315a (480b) In psalm.

* Opp. II, 271a (425b) In psalm,

^ Erben III. 9. Písmiky Šalám. — Autorství Husovo jest sice

pochybné, ale i pekladem cizí pedlohy Hus tu vyjaduje svou my-
šlenku,

'Erben I, 166 (Výklad Desatera).
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sanském než v Starém Zákon/ Naproti tomu Nový Zákon
jako pravé slovo boží obsahuje netoliko všecku pravdu vš-

itelnou, nýbrž i nejdostatenjší zákon, kterému nelze nic

ani ujmouti ani pidati a který spolu s Písmem St, Z, jest

jediný zákon daný Bohem ke správ církve katolické.-

inspiraci tohoto zákona a vbec o jeho složení Hus se

blíže nezmiuje,"

42, Písmo jest podle Husa slovo boží a všecka pravda v-
itelná »per modm obiecti«; jest také, a to »per modm for-

mae vel habitus «, poznání tohoto slova a této pravdy a pro-

sté pilnutí k nim; jest posléze hlas nebo písmo nebo jen

znamení slova božího a pravdy boží. První Písmo jest ob-

jektivní a týká se vci; druhé jest informativní a týká se

duše; tetí jest obrazné a týká se kovu, papíru nebo stny,

na nichž jest napsáno. První sluje formáln (= vcn)
svaté, druhé úinn svaté a tetí obrazn (signifioative)

svaté. Jsouc psáno jako slovo boží, nemže býti v žádné ásti

své falšováno a proto ani slovný smysl jeho jakožto smysl

Ducha sv. nemže býti falšován (srv, Jeroným,Tomáš, Augu-
stin), Slovný smysl fsensus litíeralis), jejž slova mají nebo
jejž chtl autor vyjáditi, jest tudíž pravý a neomylný
smysl, v nmž musíme Písmo chápati — praví Hus podle

'Erben III. 110—111 (Výklad Desatera). — Srov. Opp, I,

316ib—317a (393b) C. doctores, kde rozdíl mezi St. a N. Z. vytýká se

takto; »aportet . . . distinguere circumstantias tempormn et addere suffi-

ciens similitudinis supplementum. Aliter enim debenit vivere patres

V. T, in iuvenili aetate mundi, afíecti bonis temporalibus figurantibus

bona patriae tempore legis gratiae exipressata; et alliter provectiores
filii mundi senescentis, qui debent sequi Christum, qui temporalia
respuens, totus ad ooelestia inhiabat« (pílclad o válíkách). Po citátu

z ehoe: »ohristiana religio proportionaliter ad legem Christi deibet

esse spiritualior et per consequens debet facta oamalia Veteris Te-
s'tamenti spiritualiter accipere ad aedificationem morm,

«

' Srov. Opp. I. 228a (284b) De ecclesia. — I b i d, 46a (57a) a
47b (59) De suíBc. legis. — I b i d. (46b) se praví o jednot St. a N. Z.:

>>suppono ex fide cathoHca, quod Christus Jesus, verus deus, unam
legem instituit. quae est Vetus et Novum Testamentm, ad ecclesiam
catholicam regulandam.« Podrobný výklad o Písmu-zákonu, v, níže.

Pokud lze íci, Hus v pojetí rozdílu St. a N. Z. neopírá se o Viklefa,
ponvadž tento rozdíl onen vyjádil pouze v ten rozum, že v St, Z,

vládne strach a v N. Z. láska, Lechler, I. 488.

' Toliko u Erbena I. 8 (Výklad víry) praví se o sv. Petru, že

»I>o pijetí daru ducha sv. Písmo sv, nám ostavil«.



Slovný a duchovní smysl Písma. 85

sv, Tomáše a Jeronýma v souhlase s veškerou biblickou

hermeneutikou stedovkou/ Tento slovný smysl mže
býti dvojí: vlastní (doslovný] nebo metaforický (paraboli-

cký). Jiný jest duchovní smysl Písma fsensus spiritualis),

o kterém jsme již výše slyšeli, že Hus jej ml za samu
podstatu stvoeného Písma a tudíž neomylnou pravdu boží."

Písmo chápané ve smyslu slovném jest nepoprný pramen
zjevení, nebo smysl slovný jest práv slovo boží, jež jest

objektem víry, — Jest to názor obecn a dokonale kato-

lický.

43. Ale slyšeli jsme, že Písmo jest také poznání
slova a pravdy boží. Toto poznání, majíc subjektem roz-

umovou bytost a objektem božské vci a nejvyšší píiny,
sluje moudrost. Písmo jest tudíž »per modm formae«

moudrost, a to vlastní a nejjistjší moudrost. Jako mou-
drost jest na jedné stran darem, jejž Trojice lidem dává

z milosti (ex gratia) i ze zásluhy (ex merito], a na druhé

stran vdním habitem, kterým Boha poznáváme, pozná-

vajíce milujeme a milováním dosahujeme.^ Z toho plyne

pravidlo, jakým teba Písmo vykládati, S principiálního

stanoviska Hus praví, že jelikož Duch s v, jest auto-

rem Písma, jest on také jeho vy^kladaem,* A v praksi také

dovolává se Ducha sv, jako interpreta Písma. V polemice

' Hojné doklady viz ap. H o 1 z h e y, 1. c, passim. — Sv. Tcmáš
po Hugonovi ze Sv, Viktora jesí tu autoritou, o niž všichni ostatní

theologové se opírali a tudíž i Hus. Týž rozeznává v S. th. I. q. I. a. 10

nejprve t, zv. sensus litteralis (též s. historicus), který zá-

leží v tom, že slova Písma znamenají vci (voces significant res).

Dále jest sensus spiritualis, podle kterého »res, significajtae

per voces, iterum res alias significant«; tento smysl duchovní jest

pak trojího druhu: allegorický (vci St, Z, znamenaní vci N. Z.),

mravní (skutky Kristovy a o Kristovi jsou znamením skutk, jež

my máme konati] a anagogický (vci Písma jsou znamením vcí vné
slávy budoucí). Všecky tyto smysly zakládají se však na smyslu slov-

ném, »cx quo sólo potest trahi argumentm.*
" Sent. 14—16 (srov, výše odst. 13.). — Zbývá vyšetiti, zda

spisek »De quattuor sensibus s. scripturae« (v rukcp. víde, 4512,

srov. F 1 a j š h a n s, str. 151) jest Husv. Sem náležejí též dv kvestie

položené úvodem ke konkordanci evangelií (i b i d., srov. výše odst. 39],
' Sent. 16—20.
* aSp^iritus S, est auctor et interpres sacrae Soripturae.« Opp,

I, 286b (358b] C. Stanislaum. — Srov. též vše, co uvedeno výše
v odst. 13. o Písmu nestvoeném a o smysilu Duoha sv.
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s doktory r. 1413 bylo totiž vyteno Husovi a jeho stran,

že netoliko chtí míti. jediné Písmo za soudce (v, výše odst.

21-221, nýbrž i že toto Písmo »podle svých hlav chtie vy-

kládati a výkladóv múdrých a svatých doktoróv v cérkvi

svaté nedbají. <-^ Hus se bránil i proti tomuto obvinní jako

lživému, prav nejprve, že protivníci, imputujíce mu, jakoby

vykládal Písmo podle svého bludného pontí nebo podle

vle, viní jej z domýšlivosti rozumti Písmu (praesumptio

de intelligentia) a tudíž z kacíství; naproti tomu Hus
prohlašuje, že nemíní s pomocí boží vykládati Písmo
jinak, než jak toho vymáhá Duch sv, a jak je vykládají sv.

uitelé, jimž Duch sv. dal porozumní,^ Hus tedy za vykla-

dae Písma uznává 1. Ducha sv. a 2. sv. doktory
osvícené Duchem sv. Je to názor zcela logický a ve stedo-

vku bžný ;^ dnešnímu názoru katolickému v podstat ne-

odporuje, ale jeví se píliš volný a v dsledcích nebez-

pený.* Nebezpenost s církevního hlediska spoívá v tom,

^ Doc, 482 (esky) a latinsky i b i d. 476.
' », . . non intendimuis cum dei auxilio aliter Scripturam exponere,

quam Spiritus s. flagitat, et quam s. doctores exponunt, quibus ddit
Spiritus s. intellectum«. — Opp. I. 227a (283a) De ecclcsia, c. 16. —
Pále odpovdl (ap. Sedlák, 1, c, str, 34), že Hus, zastávaje se

lánkv Viklefových a odmítaje pravdy doktory pedložené, jinak

nemže -vykládati Písmo než po svém. — Což je sofistické argu-

mentování a zárove kacíství v tom smyslu, že výklad Písma si

osobují — íakuiltní theologové! Nia stejném stíinovisku stojí L e n z,

str. 12—16, který, ztotožuje cínkev s knžími, soudí, že Htis neuznává

církve za oprávnnou vykládaku Písma proto, že vytýká knžím ty

a ty vci. Pi tom však zapomnl autor uvésti prohlášení Husovo práv
citované!

^ Srov. nkteré doklady asp. K rop a t s c h elk, str, 434—435 (osví-

cení si\'. otc) . Také Viklef uznává za vykladae Písma rozum (ratio phi-

losophis revelata) a sv. otce (postillatio s. doctorum apud ecclesiam

approbata), resp. Ducha sv. (Spiritus s. doet nos sensum scripturae,

sicut Christus aperuit apostolis sensum eius). Duch sv. otvírá lo-

vku smysl (sensum), Bh uí »sensum Scripturae*, ale od lovka
se žádá »vírtuosa dispositio díscitpuli scripturae*, zvlášt pokora,

Srov. Lechler, I. 482—485.
* Podle Tridentina nikdo nemá podle své moudrosti (prudentia)

pekrucovati Písmo »ad suos sensuis« proti onomu smyslu, jejž drží

cíkev (ouios est iudicare de vero sensu et interpretatione Scriptura-

rum s.), anebo proti jednohlasnému souhlasu otc (oontra unanimem
oonsensum Patrm). Podobn Vatic. a Lev XIII. v encyklice Provi-

dentissimus. V. H e 1 1 i n g e r, str. 239 siL, Tanquerey, str. 694 si. a j.

Dokllady aip. Denzinger'^ n. 786, 995, 1788 a 1944. Za vykladae
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Že dar Ducha sv. penáší se s církve na jednotlivce, jimž

se potom dovoluje vykládati Písmo podle individuálního

rozumu. Že Hus tení a chápání Písma podle rozumu
jednotlivcova pipouštl, ba žádal, jest jisto, ba pi jeho

principu biblickém samozejmo, Je-li všecka pravda v Písmu,

jest k postihnutí jejímu rozum nutný; je tím nutnjší, je-li

Písmo samo poznání pravdy a je-li v širším smyslu doko-

nalá moudrost a vda zárove, jak jsme práv slyšeli.^

Písmo a jeho poznání stává se však takto ním subjektivním:

není toliko objektivní pravdou boží a nehnutým dogmatem
vrouným, jež církev jako »fidei depositum« ochrauje a

jemuž neomyln uí, nýbrž jest zárove subjektivní prav-

dou Duchem sv. lovku danou (veritas a Spiritu Sancto
homini índita), která má lidský soud (iudicium) íditi pes-
nji než lovk, jenž soudí podle písmene (vocaliterl.' Písmo
samo ve vcech víry a mravu jest neomylné a jeho soudu
podléhá jak papež s kardinály, tak kterýkoliv kesan,^ Ale
práv pro svou neomylnou soudnost teba je znáti, studo-

vati, ba i o nm disputovati,^ Nebo kdo chce podle Písma

Písma pipouští se tudíž 1, církev (rozumí se os'víceaá Duohem sv.]

a 2. Otcové.
^ Rozum osvícený Duchem siv. jest ješté nuitnjší, pomyslíme-li,

že Písmo jest obrazn »vox vel soripitum vel signum signans verbum
Dei, Chrisftum, vel veritatem aliquam, que est per Chrisrtum tradita

hominibus, ut sub obtentu beatitudinis teneatur et credatur.« Sent.

14—15.
Opp, I. 262a (327ib) C. Pále, arov. výše odst, 24, Jako sub-

jektivní pravda Písmo jest i bíd. zváno »liber vitae per se iudicans«,

»res animata«, kdežto Pálovi Písmo byla »res inanimata«, která »per
se non loquituT«, Rozdíl dvou smr jest tím vyjáden, pokud se

týe applikace autority Písma na výklad uení. Subjektivnost Hu-
sova pojetí jest vyjádena ve vt »veriitas a Spiritu s, homini indiita«

slovem homini. Jinak výrok není neobvyklý ve stedovké theologii,

Bonavcntura podobn praví: »Au'Ctoritas priincipaliter residet in s,

scriptura, quae per Spiritum s. esí oondita tota ad dirigendam fidem
cathiO'licam« (Brevil. V, 7, cit. Kropatscheck, str. 440, pozn, 3).

' I b i d c m,
* Hus to praví o víe všeobecn, ale pw>nvadž normou a sumou

víry jest Písmo, týká se výrok i Písma; »Licet namque (praví) in

oommunitatilbus de fide ohristiana disputare, non causa perfi-

diae vel tumultus, sed ad oonfundendum haereicos et ad veritatem
fidei dilucid andani.« — Opp. I. 104a (130a) Lib. haeret. — Srov.

též i b i d. 108a Í135b) C. Stokes: »Chiristianus etenim debet stae
in fide et discussione liuius tripliois veritatis: scil. itn veritate in



88 I. O náboženství, víe a Písmu,

a Písmem souditi, musí Písmo znáti, a zná je tehdy, jestliže

pijímá je nikoliv prost, t ,j. rustikáln, nýbrž prost, t, i,

správn ili správným a istým úmyslem/ Pokud toto znání,

diskutování a zkoumání" Písma dje se rozumem prostým

nebo inspirovaným, Hus prozatím nepraví, ale uvidíme brzo,

že predisposici milostnou pedpokládá,^ Ostatn — obecn
eeno — teba míti na mysli, že Husovi nešlo ani o hlou-

bání v Písmu samo o sob, ani o rozsuzování o smyslu Písma

za úelem vynášení nových nebo pravých dogmat vro- a

mravo-uných (jako o to jde církvi), nýbrž pedevším

o applikování konkrétních nálezv církevních a inv jed-

notlivc na Písmo, jímž tyto mly býti meny a souzeny,

jsou-li pravé ili nic. Nedotknutelnost víry hájil Hus stejn

rozhodn, jako rozhodn popíral blud a kacíství,

44, Poznání Písma v jeho slovném smyslu dje se ce-

stou pirozeného rozumu. Poznání Písma ve smyslu duchov-

ním vyžaduje osvícení rozumu Duchem sv. V pochybnostech

pi výkladu rozhoduje Duch sv, a autorita sv, otc. Autorita

církve se tím nepopírá, ale také nepeceuje, Chceme-li

tento Husv názor o poznání a výkladu Písma správn po-

chopiti, nesmíme jej ovšem miti dnešním uením církve,

která substituováním sebe samy na místo Ducha sv. nejen

osobuje si držení pravého smyslu (verus sensus) Písma,
nýbrž i odstavuje rozum (prudn tia) jednoho každého jed-

notlivce, »pekrucujícího« Písmo ke »svému« smyslu,*

U Husa (jako u vtšiny stedovkých theolog) lovk ne-
byl posud strojem pracujícím ve vcech víry podle naízení

církevního. Naopak Hus, stejn jako jednotlivce inil z o d-

Scriptura explicita, in veritate (jest to vždycky nadpiroizená pravda
vrouná!) a sensui oognita et in veritate elaboraita ab inifaHiibili ra-
ti)one,«

' Opp, I, 107b (134b) De Trinit. Opt zde je e o víe. Dále
se uvádjí píklady veejných disputací o víe (KrisJtus, apoštolov,
uitelé a scholastití theologové). Tyto názory neshodují se s katoli-

ckým uieaiím o živém magisteriu neomyln církve. Srov. H a r e n t, coil,

153 a 513,

Hus se vyjaduje svolui per Scripturaim scrutaxi* (cf, Joh, V.
39). Cf. Opp, I. 293a (366b—367a) C, doolxjres.

Podobn duševní, resp. mravní predisposici žádal Viklef (v,

výše, str, 86, ipozn, 3 la Gersion (cf. K r o p a t s c h e c k, str, 450,
pozn. 1),

Srov, uvedený dekret Tídntina, aip, D e n z i n g e r^*, n, 786,
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povdným z.a plnní Písmového zákona, tak také jed-

notlivce inil samostatným pi jeho pijímání a chá-

pání. Mezi poznáním a inním jest psychologicko-ethická

souvislost, které nelze pehlížeti a která jest u Husa tím

hlubší a pevnjší, že se opírá jednak o jeho pojem »illumi-

nace« bibHckého kesana, jednak o pojem milosti a ped-
urení. To jsou psychologické koeny Husova biblicismu a

noetické pedpoklady jeho biblického exegetismu, jež nutno

strun vyložiti.

Biblický kesan jest lovk obrozený vykoupením
Kristovým na rozumu i na vli; kdežto prvotní hích za-

temnil rozum a scslabil vli, vykoupení Kristovo a jím

získaná milost zpsobily nov^^ duchovní život lovkv,
zvlášt po stránce intellektuální, jak ukazují apoštolov
pedstavující dokonalý typ a vzor nového lovka-kesana.
Apoštolov mli zajisté dar Ducha sv,, kterým každý
zvlášt mohl osvtlovati, spravovati, pásti i íditi na cest
spasení všechny, jež Kristus byl vyvolil k svaté svatosti a

kterým zárove mohli íditi se v pochybnostech o církevní

nauce (cf, Jan, 15, 161,^ Podobn každý dnešní kesan má
žádati moudrosti od Boha podle slov ap. Jakuba: » Jestliže

komu z vás nedostává se moudrosti, žádejž jí od Boha<, (Jak.

I, 5), Moudrost boží dá m.u zajisté pravidlo odpovdi v pro-

tivenstvích , - . Moudrost volá všechny (Eccli, 24, 26; Mt,
II, 28) , . , Kdo pošetilý nepovstal by tudíž k takovému vy-
zývání Ducha sv. a jednorozené moudrosti boží, když volá
všechny jednotliv? . , , Pistup tedy každý, moudrosti po-
tebný, k prameni moudrosti, Ježíši Kristu, a pij z vody
moudrosti . , , Tuto vodu mil Kristus provázkem rozdílení,

dávaje jednomu jednu hivnu — smysl slovný (literární),

druhému dv hivny — smysl slovný a allegorický, a te-
tímu pt smysl, každému podle možnosti jeho (Mat,

25, 15).- lovk moudrostí boží nadaný jest zejm lovk
duchovní, o nmž praví ap. I, Korint. II. 15: »Duchovní lo-

' Opp. I. 278ia (347b) C. Stanislaum, — »Et si forte dicerent apo-
stoli: »Quomodo faciet unusquisque nostrum, cum dubium ocourret
in materia ecclesiastica, i, e. in doctrina ecciesiae sanctae?«, statim
(Jhsuí) adjunxit; »ut quodcunquie petíeritis patrem in nomine meo,
det vobis« (Joh, 15, 16), innuens per hoc, quod orare deberent Patrem,
ut eos in dubiis dirigeret,«

Opp. II. 107b (169a) In episrt. canon,, praef.
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vk rozsuzuje všecko«, t, j, aktem rozumu rozlišuje, kterýmž

soudem má i laik posuzovati skutky svého pedstaveného/

Jak patrno, Hus tmito slovy naznauje rozumové ob-

rození vícího kesana »moudrostí boží«, která zde ne-

znamená nic jiného než dar Ducha sv, pebývajícího v »du-

chovním« lovku. Duch sv, jest sice podle Husa v každém
lovku vícím, ale pebývá pouze v lovku duchovním,

který není ve smrtelném híchu; nebo pebývati jest býti

v lovku milostí, která smrtelného híchu s sebou v duši

nestrpí, Pebývá-li tudíž Duch sv, v lovku, milostí živí

duši, tak jako duše, jsouc v tle, živí tlo; jakmile však

Duch sv. milostí od duše odstoupí pro zlou vli a pro

smrtelný (nikoliv všední) hích, duše není více milostí

Ducha sv, živena a tudíž duchovn umírá , ,
,- Milost, kterou

Duch sv, v duši pebývá, jest dvojí: pedn milost pítomné
spravedlnosti ili ospravedlující (gratia praesentis iusti-

tiae), která duši pouze ídí k dosažení života slávy; tato

milost jednou jest pítomná, podruhé nepítomná, zkrátka

není trvalá; za druhé milost pedzízení (gratia praedesti-

nationis) života vného, která jest sama láska boží, jíž

duše, vytrvá-li v lásce, nerozlun se spojuje s Kristem,

jako úd s hlavou; tato milost jest trvalá, t, j, vytrvalostí

duše tak stálou uinná, že z ní pedzízený nemže posléze

vypadnouti.^ Tato milost jest nepochybn láska (charitas),*

ze které podle nadpirozené psychologie emanují všecky vlité

ctnosti i dary Ducha sv, a která ve spolku s vírou a nadjí,
jako ctnostmi theologálními, psobí pímé spojení duše
s Bohem, tak že skrze n celý nižší dynamism duševní na-

lézá se podi vlivem Ducha sv,"'

Pro Husovo uení jest dležito, že psobení Ducha sv.

' Opp, I. 310b (390b) C. doctores,

'Erben I. 23 (Výklad -v^y),

' Opp. I. 200a (248a) De ecdesia. — Ibid. 257a (321a), C,

Pále.
* Hus mlluví o »carítais piraedestiinatioiiis*, která jest »alteriiis

rajciomís, quam caritas nuide secuiniduím presentem iustitiiaTn«, Šerm,,

ed. F 1 a j š h a n s, 237,

° Srov, A. Gardeil, i. Dons du Saint-Esprit, v Diet. de theo-

logie catholique, t. IV, col. 1728—1781, zvlášt col. 1741—1742, Srov,

též L, Bil lot. De viirtutibus inuisis 1901, str, 168 sq, — Podrobnjší
výklad o Duchu sv, v, níže.
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není u nho obmezeno na rozumové obrození kesanovo,
najm vrouné/ nýbrž i na cthické uschopnšní Písmem
podepené,^ »Duch sv., praví Hus, srdce uedlníkóv Kri-

stových navštieviv, od zemských vcí je odlúil, pozná-
ním Písma naplnil, milostí potvrdil, a lásku k Bohu
a k bližniemu zapálil. «^ Pirozeným dsledkem tohoto ná-
zoru jest, že i každý kesan žijící v milosti boží jest skrze

Ducha sv, naplnn poznáním Písma a že toto Písmo mže
podle osvícení Ducha sv, chápati a vykládati; nebo »Duch
sv, uí nás všem vcem k spasení, jakož Kristus slíbil, ka
(Jan. 16, 13): ,Duch pravdy, kteréhož já vám pošli, nauí
vás každé pravd', totiž potebné k spasení,«* A všechny
vci k spasení potebné jsou obsaženy práv v Písmu jako

svrchované a dokonalé sum víry a zákona,

45, Z tohoto podstatn subjektivního principu milost-

ného osvícení a poznání vyvozuje Hus nkteré praktické
zásady o tení a vykládání Písma,^ Na prvním míst jest

^ Srov. Harent, i, Foi, 1. c, ool, 363, kde se vztahuje nové po-
znáni pouze na akt víry.

Pravíme »u>schopinní«, ponvadž Hus uí, že xdonum (tedy
v daném pípad: dar moudrosti Ducha sv.) non dicitur ab actu, sed
ab aptitudine, quia aptum est dari, et sic prius est donum, quam
datur; daitum autem dicitur ab actu dandi. Donum autem dicit emana-
cíonem per modm liberalitatis sine tempore cum aptitudine, vA detur,«

Sent, 112,

Erben I. 112 (Výklad víry); místo jest peloženo z Viklefa.
* Erben I. 327 (Výklad Pátee), Srov, též Sent. 4,

" Z téhož principu vyplývala také praktická zásada o národní
bibli, kterou lze uvésti v poznámce, ponvadž Hus ji pronáší zcela

strun. Rozumí se, že Hus nevyvoizuje potebu a nutnost tení Písma
v národním jazyce ze zásady o dostatenosti Písma, jako inili prote-

stante. U Husa tato zásada vypllývá z bžného názoru stedovkého
o symbolismu Písma, který zas« opírá se o známé nám trojdílné

rozeznávání Písma: pedn Písma jako skuteného slova božího (per

modm obiecti), za druhé Písma jako poznávání tohoto slova božího
(per modm formae vel habitus) a za tetí Písma jako znamení slova

božího. Podle tohoto tetího kriteria Písmo jest hlas nebo písmo nebo
znamení oznaující slovo boží ili Krista; toto Písmo jest mnitelné
podle rzných eí, karaikter a obraz, ale pes to tato obrazová 2aia-

mení a výrazy jsou pro vzdlané laiky také Písmem; tak obrazy zná-

zorující utrpení Pán a všecky ei, jimiž utrpení Pán nebo jiná

pravda se oznauje, jsou Písmem sv. Z toho následuje, že neškodí,

nýbrž prospívá rznými emi vyjadovati a jejich vlastními karaktery
popisovati ony pravdy, které jsou vyznaeny a napsány latinskou eí.
Tak také k prospchu církve Matouš napsal evangelium po hebrcjsku,
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tu zásada o poteb a užitenosti disputací vrou-
ných na základ Písma, kterou Hus theoreticky zdraz-

oval (odst, 43) i prakticky požadoval ve sporu se svými

protivníky (odst. 19-29), Vc se týká pedevším knží a

mistr víru Kristovu uících a hájících, rozumí se podle

slova i smyslu Písma. Hus totiž žádal Písmové diskuse ne-

jen veejné (in communitatibus) za úelem potírání kacív
a objasnní pravdy víry/ nýbrž pál si, aby každý vící,
zejména duchovní, vycviený v theologii, dovedl uvdomiti
si obsah Písma a tak odprce pravdy potírati; i ml cviiti

se v diskutování vlastní víry a tím vynikati nad lidmi pro-

stými a nevdomými." Jinými slovy, Hus chtl, aby kato-

lická víra byla nejen pevn vena, nýbrž i jasn znána a

upímo (recíe) vyznávána.^ To se mohlo však díti pouze

osvíceným rozumem na základ Písma. I není divu, že Hus
piznával pokorným knžím Kristovým znalost a ducha
evangelia, dané jim ze zvláštního daru božího (ex speciali

dono dei), kterým jim byla zaruena i jistá svoboda v jed-

nání, zejména kazatelování, vi jejich pedstaveným.
Takový knz, disponovaný ke kázání a vedený duchem bo-
žím

, mže podle Husa kázati evangelium Kristovo svobodn
bez duchovního dovolení biskupova.* Tim však Hus ne-
chce tvrditi, že každý mže o sob tvrditi, že jest vnitní
missí poslaný od Boha (což by mohl tvrditi kterýkoliv
kací), nýbrž jest teba, aby k neviditelnému poslání svému
pipojil inní zázraku a zvláštní svdectví Písma.^ Jak
patrno, snaží se Hus vésti demarkaní áru mezi svobodným
kazatelem pravovrným ai kacíským a ochrániti onoho jak
ped žárlivostí prelát, tak ped osoováním inkvisitor,

K otázce o pomru pravovrného knze ke kacíství vrací
se Hus ast ji, zvlášt pi hájení knih Viklefových, kdy po-
stavil zásadu na první pohled velice podezelou. Praví totiž,

Marek po italsku (Ln ytalioo), Lukáš po sýrsku a Jan po ecku, aby
táž pravda tverým zpsobem byla oznaena. — Sent. 14—15.

^ Opp. I. 104a (130a] Lib. haeret., v. výše odst. 43.
' Sent. 11.

' Opp. L 107b (134b) Trinit., v. výše str. 88 pozn. 1.

* Opp. L 114b (143a) a 115a (144a) Def. art. Wiclef.
" I b i d. 115a (143b), 1. c. Poslední vta není dosti jasná: »sed

oportet, quod astruat illam invisibilem missionem per cperationem
miraculi et Scriipturae testimonium speciale.«
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Že každý, kdo slyší a plní ei Kristovy, jest tak moudrý
ai tak pevn na Kristovi jako skále založený, že žádné stu-

dium nebo etba nemže pohnouti jeho duchovním domem,
tak aby do kacíství se zapletl. Kdo jest z Boha, praví dále

Hus parafrasí slov I, Jan. 5, 18, neheší a nemže hešiti

ani tudíž v kacíství upadnouti (hateretisare) , Z toho plyne,

že kdo jest z Boha, mže studovati jakékoliv knihy a ne-

upadá aniž mže upadnouti v kacíství, nebo studuje zákon
Kristv a jakékoliv jeho pravdy, má také vdomost o ka-

cíství, jež jest jim protivné/

Tato zásada jest, jak jsme pravili, na první pohled

velice podezelá, ale ve skutenosti zcela pravovrná, jak

lze snadno dokázad. Naznaili jsme výše (odst, 44), že

vící kesan jest následkem vykoupení Kristova lovk
obrozený na rozumu i na vli a že, pokud neheší smrtelným
híchem, pebývá v nm milost Ducha sv,, se všemi svými

dary a ctnostmi. Biblicky eeno, jest takový kesan »spra-

vedlivým« ili »synem božím«, který »semenem božím« na-

byl nové pirozenosti. A pro tuto novou pirozenost nemže
hešiti, »nebo z Boha narozen jest« (Jan 3, 9, srvn. Jan,

3, 6); hešiti mže pouze svou starou povahou lidskou.

V tom smyslu o nemožnosti hešiti mluví sv, Augustin^ a

v tom smyslu vyslovuje se o nemožnosti kacíství (jakožto

híchu rozumu, resp, víry) Hus, následuje v tom samého
sv, Tomáše, který ve výkladu Sentencí Lombardových vy-

jaduje se v podstat stejn.^ Ostatn názor Husv opírá

se nejen o bibli a o autority, nýbrž o samu log&u daných
pojmuv a pedstav. Syn boží jest ozdoben vlitými ctnostmi

i dary; jimi vle i rozum jsou do té míry posíleny, že vle
stává se neschopnou híchu a rozum stává se neomylným;
nebo vlitá ctnost vle vyluuje sama sebou zlo sob pro-

tivné a podobn vlitá ctnost rozumu má vyluovati zlo sob

' Opp, I, llOa/b (138a/b) C. Stoíces.

^ »Per quod filii S'umus, per hoc peocare omnio non possumus . ,

.

In quantum similes Deo , . ., illinc peccare non possu!mus.« Sv, Augu-
slin, De pece. meritis et remissione, 1, II, c. 7 a 8, — P, L. 44,

col, 157,

" »Homo. lumcn fidei habens, non consenitit his, quae suini oontra
fidem, nisi inclinationem fidei derelinquat ex sua culpa,« Sv, Tomáš,
In IV Sent., 1. III, d. 24. q. 1, a, 3, sol. 2, ad 3 m.
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protivné; jelikož zlem vle jest hích a zlem rozumu blud

ili kacíství, jest patrno, že boží lovk nemže ani hešiti

ni v kacíství upadnouti/

46- Z uvedeného patrno, že Husv názor o vykládání

Písma podle rozumu a Ducha sv. má hlubší podklad theo-

logický a že se Hus právem bránil výtce svých protivník,

že by chtl vykládati Písmo podle svého bludného pontí
nebo vle, heše takto z »praesumptio de intelligentia« a

tudíž z kacíství (v. výše odst, 43). Z podaného výkladu

následuje pirozen dále, že nejen knží, nýbrž i laikové,
pokud žijí podle Písma, mohou Písmem souditi své ped-
stavené, podle zásady biblické: »Duchovní rozsuzuje všecko«

(I. Kor. 11, 15). Podle Husa znamená to, že duchovní lovk
všecko rozsuzuje aktem rozumu a že tímto soudem sluší

i laikovi souditi skutky svého pedstaveného, nebo i Pavel

soudil skutky Petrovy, han je (Gal. H. 14); laik má roz-

umem rozvažovati (ratione discutere), co pedstavení jeho

pikazují podle zákona Kristova, a potud má píkazy plniti

podle možnosti své a dovolených okolností; co pedstavení
pikazují odlišn od zákona Kristova, nemá vbec konati.^

Tak má i veejné listiny papež, císa, král, knížat a pán
zkoumati podle pravdy a rozumu a dbáti jejich pravdivosti

a rozumnosti dané zákonem božím.^ Že Hus touto thesí ml
na mysli pedevším rozsuzování mravní, a nikoliv politické,

vytkl sám v Kostnici r. 1415, když mu Pále i tento lánek
položil za vinu, Hus odpovídá v ten smysl, že se tu jedná
nikoliv o »iudiciuni potestativae iurisdictionis in foro eccle-

siaie«, nýbrž o »iudicium discretae et absconditae arbitratio-

nis in foro conscientiae«, kterým každý poddaný (laik) má
souditi nejprve sebe sama a potom všecky vci ke spasení

jeho náležející.* Toto rozlišení bylo zajisté nutné a ukazuje

' Srov, Harent, 1. c, col, 3€4 a 369—370.
= Opip. I, 310b—311a (390b) C. doctores.

' Opp. I. 295b, 296a {370a/b) C. doctores.

'Doc, 217 (Hoefler 233—234).— Friedrich, str. 69. pazn. 1

praví zcela neprávem, že toto rozlišení »genau betrachtet«, nemá vý-
znamu. Práv opak jest pravda! Ostatn rozlišení vyskytuje se

i u jiných theolog. Occam sám rozeznává »potestas oorrigendi in

foro ecclesiae«, již má obeo církve. Dialog., ap, G o 1 d a s t, Monarchia
II, 484.
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pi nejmenším, že Husova kritinost vi zevnjší moci ne-

byla motivována žádným buistvím a usurpováním moci,

nýbrž vnitní neodvislostí duchovního lovka, váženou
z mužné interpretace Písma a z písné applikace slov bibli-

ckých na pomr poddamých k vrchnosti,

47. Tím dostáváme se k poslední otázce, zda a pokud
Hus pipouštl církev nebo jinou autoritu pi interpretaci

Písma. Kdybychom soudili podle Lenze, Hus by upíral sku-

tené církvi jakékoliv právo na neomyltný výklad Písma,

^

Avšak Hus uil ponkud jinak, než namlouvá jeho katolický

vykladatel. Je sice pravda, že Hus vytýká církvi, t, j, podle
Lenze papeži, biskupm a prelátm, odpor proti Písmu a
pronásledování pravdy Písma i jejích vyznava, ale to

s vlastní otázkou interpretace Písma nemá co initi. Církví

nejsou toliko knží, a vytýká-li Hus knžím, že Písmu brání

a sami chtí souditi, neznamená to, že by církvi upíral jaké-

koliv právo na rozsuzování Písmem ve vcech víry a mravu.
Otázku uení nelze másti s otázkou moci a jejího vykoná-
vání. Naopak již z toho, co bylo vyloženo o Písmovém roz-

suzování knží i laik ve vcech víry i svdomí, lze souditi

na to, že totéž právo, jaké piítal jednotlivcm, pisuzoval
i sourodému celku. Tímto celkem nemínil ovšem církev hierar-

chickou, nýbrž církev duchovní ili mystické tlo Kristovo,
složené práv z onch duchovních lidí, jimž dle Písma pí-
sluší »rozsuzovati všecko«. Ale i zde iní Hus náležitou

distinkci v tom smyslu, že, akoliv celému mystickému tlu
církevnímu pikládá (jako mystickou formu jeho) moudrost
a vdní boží spolu s ostatními dary ducha sv,, pece uží-

vání tchto darv z moci úední [potestative] klade do
rukou pouze knžím, majícím péi o službu (ministerium)
Kristovo, Knží, rozumí se oni knží duchovní, o nichž byla
svrchu e, istí a opravují pomocí dar Ducha sv, a slovem
božím ostatní údy téhož tla, bludné vci zavrhujíce a kato-
lické zastávajíce, zai tím úelem, aby celé mystické tlo
Kristovo, jsouc spojeno milostí pedzízení, rostlo v lásce

podle pítomné spravedlnosti (srov, Efez, 4, 15),' Z tchto
duchovních knží první autoritou vrounou pi hlásání a

Len z, str. 13—17,

Opp. I. 272b—273a {341a) C, Stanísilaum,
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vykládání Písma jsou sv, doktoi osvícení Duchem sv.

Jak jsme slyšeli, Hus se jich zásadn dovolává ve svém
sporu s doktory, vyhlašuje je za vykladae Písma hned po

Duchu sv, (v, výše odst, 43), Jest to názor souvisící s jeho

pojímáním djin církevních, podle nhož církev Kristova

prospívaía toliko v prvních tech nebo tyech stoletích po

Kr, (až po donaci Konstantinovu) , kdy sv, doktoi Augustin,

Jeroným, eho a Ambrož, kteí po apoštolech byli dáni

církvi »ad doctrinam«, spravovali církev podle nálezu vy-

daného z popudu Ducha sv. Zvlášt sv, Augustin prospl
církvi tím, že Písmo sv, ve správ církevní uplatnil a že

katolickou nauku definoval, vyisuje bludy kacíské
L církve i opravuje je. Hus prohlašuje ony tyi sv, doktory
za pravé vikáe apoštolv a za zjevné jejich nástupce a

smle tvrdí, že v kterékoliv otázce tito doktoi souhlasí, že

její opak nemže papež s kardinály slušn (licite) defino-

váti lidu jako vrouný lánek. Podobn prý jest se sv,

Janem Zlatoústým, Janem Damašským a Dionysiem Areo-
pagitou, kteí, byvše naueni Duchem sv., osvítili církev na-

ukou i mravy,

^

S toho stanoviska dlužno rozumti Husovu názoru
o autorit sv. otc a církve, jíž se vedle individuálního osví-

cení Duchem sv, dovolává,- Hus rozumí církví v ideální po-

dob mystické tlo Kristovo, jehož údy jsou pedzízení
k životu vném.u, a v konkrétní podob církev z doby apo-
štol a sv, doktor až do 4, století. Tato církev mla »nle-

nam informationem Sancti Spiritus*^ a pedstavuje uza-
vený kanón vrouný i mravouný, jejž pítomná církev

' Opp. I. 224b (279b) De ecclesia, c, 15, », , , Undc audacter
a&sero, quod in quocimque pimcto isíi sancti quatuor doctores concor-
dant, quod papá cuím cardinalibus ncn pote&t licite oppositum tanquaím
fidem populo defi!nire.« — Srov, též výše odst, 34.

Srov, Opp, I, 156b (194b) De sanguine Christi, ed, F 1 a j š h a n s,

13: »secunda pars patet, quia nec ex scriptura, nec ex revclatione,
nec auctoritate ecclesie, nec racione, nec sensu est certi-

ficatus.«
' Opp. I. 158b (197a) De sanguine Christi, ed. F 1 a j š b a n s, 21;

»Si enim apostolus Thomas fuit infidelis, quia resurreccionis signa
videre poposcit, dum ecclesia Christi non erat in fide sua plenarie
edoota, quanto magis dicituir ille infidelis, qui post plenám informa-
tionem Sancti Spiritus, apostolorum et sequencium sanctorum in artí-

culis fidei querit signa?«
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hierarchická s papežem a kardinály nemže nikterak mniti
a jenž ovšem jest i normou závaznou pro všechny dnešní

vící. Tito, pokud jsou osvíceni Duchem sv, milostiv v nich

pebývajícím se všemi svými dary, mohou Písmo chápati a

vykládati, jakož i užívati ho jako kriteria' ve vcech víry,

resp, nevry, i ve vcech kázn církevní, avšak musí pi tom
také dbáti výkladu sv, doktor, jichž »unanimus consensus<.

jest jako pravá tradice rovnž normou víry,

40, Z tchto dvod lze uiniti tento závr: Není tudíž

pravda, že by Hus popíral církevní autoritu ve výkladu

Písma, jako není pravda, — dokázali jsme to výše (odst.

30-38), — že by Hus prohlašoval Písmo za jediný a výluný
pramen víry,^ Obojí jest paušální tvrzení pedpojatého theo-

loga, založené nejen na nesprávné interpretaci historických

pramenv, nýbrž i na nedostateném rozlišování theologi-

ckých pojmuv v dob scholastické. Naopak pravdou jest, že

Hus za pramen a pravidlo víry uznával nejen Písmo, nýbrž

i církevní (najm patristickou) tradici s Písmem shodnou,

a že i pi výkladu Písma pijímal nikoliv libovli jednot-

livc,^ nvbrž osvícený rozum a autoritu církve z doby sv,

doktor, jimž Duch sv, dal porozumní. Ani jedno ani druhé
není s hlediska doby uení »kacíské«, nýbrž nanejvýše
uení nedostatené, soudíme-li s dnešního hlediska dogma-
tického, Hus nepopírá ani tradici ani autority církevní, ale

omezuje obojí na dobu apoštol a doktor, stlauje »živé

Srov, Len z, str, 17: »to aspo jisto, že Písmo za jediný a
výluný zdroj slova Božího ml, a že ui vcech víry autority církevní
neuznával,*

^ Srov, výše odst, 40 a 45. — Výslovn dbrací se Hus proti

vykládání Písma od kací takto: »A Scriptura s, occasionaliter gra-
viores haeretici, uit Saibellius et Arrius, inciderumit in haeresim, imo
hodie Judaei šunt pertinaces haeritici, et non aliiinde nisi a scrip-
tura s,, quam continue student et legunt, sed male intelligunt et
oppositum pertinaciter dogmatisaint,« Opp. I, 110a (13&a) C. Stokes,— Jest to pararáse vty Augustinovy (Tract, 18, in Joan, 1): »Ne-
que enim natae ®uint haereses . . ., nisi dum Soripturae bonae intelli-

guntuir non bene; et quod in eis non bene intelligitur, etiam tcmere
et audacter asseritur,* Positivn totéž vyslovil Viklef, mluv o ne-
možnosti bludného smyslu v Písmu: »Nulluis criistiianus (praví) debet
concedere Scripturam sacram propter intellectum erroaieum esse fal-
SJum (falsam?). Falsitas est in falše intelligente, et non in Scriptura
sacra,« — De vit. Soript,, cit, Buddensieg, str, 174, p, 1,

Kybal, Uení M. Jana Husa. 7
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magisterium« církve na mrtvý takm stroj, stejn vrn
jako mechanicky reprodukující »zákon boží«, uložený

v Písm a shodné s ním tradici, a vyložený podle poteby
ve spisech sv, doktor. Nikoliv cíkev, nýbrž Písmo jako

živé a bezprostední pravidlo víry. Nikoliv živé, ústní a

autentické magisterium církve, nýbrž živé, písemné a au-

thentické magisterium Písma a tradice apoštolské i patri-

stické jako ádná cesta zvstování a uchování zjevené

pravdy. Nikoliv ústní slovo církevního magisteria, nýbrž
pravé slovo Písma a sv. doktor jako neomylný orgán vro-
uného deposita, — tmito temi antithetickými vtami lze

strun vyjáditi rozdíl mezi stedovko-katolickým uením
Husovým a modern-katolickým uením Tridentina a Vati-

kána,^ Rozdíl jest patrný, v rzném umístní týchž hodnot
dogmatických záležející; ale proto Husa velebiti jako hla-

satele formálního principu protestantského- nebo jej haniti

a odsuzovati jako poprae katolického principu církevní

autority" jest stejn nehistorické jako nesmyslné, ponvadž
znamená zneuznávati dobu, ve které Hus psal, a znásilo-
vati prameny v jich logické souvislosti a pravé plnosti.

49. Není pochyby o tom, že »princip« Písma Husovi nebyl,

abychom theologické parafrase užili, inspirován jako sou-

kromé zjevení, nýbrž že bylo to mínní (opinio) spolené
mnohým theologm t, zv. pozdní scholastiky (14,— 15. stol.).

Shody a podobnosti s Viklefem, jako pedním uitelem
Husovým, jsme již tu a tam uvedli, ale nyní, kdy známe
podrobn názor Husv, mžeme vytknouti je v píslušné
souvislosti, ze které vysvitne, v em se Hus s Viklefem

* Pravíme »stedovk'0-katolické uení Husovo« o Písmu nejen
proto, že obsahuje tytéž principy dogmatické v plném potu, nýbrž
i že na jednom míst pipouští výklad církve ve smyslu symbolut.

Srov. Opp. I. 59b—60a (48a) De suff. legis. Jako ius divínum bylo
ustanoveno od jiediného bdha, »sic ius canomioum ivooatur ius a
piraelatis ecclesiae institutm ad rebelles sacris reguilis coercendum.
Et potest iatelligi uit comimunicans iuri evangolico, ut šunt artiouili

fidei in sanotis synodis vel conciliis explanati. Sicut cnim est idem
homo in vesitibus aut accidentibus notitiam iniduioentibus variatuis, sic

eadem est lex vel veritas evangelica in evangelio implicita vel de-
tecta et per ecclesiam postmodum a 1 i t e r, sed n o n c o n-
t r a r i e e x p 1 a n a t a, ut patet de fide, quam credimus.«

* Srov. L e c h 1 e r, II. 236 sq. — K r o p a t s c h e c k, str, 71,
^ L e n z, 1, c. Srov). poizn, 1,
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shoduje a, v em se od nho liší. Pedem však budiž nám
dovoleno konstatovati, že rovnocenné srovnávání mezi

obma muži nesmí spoléhati na mrtvé písmen materiálních

shod v pojmech a jich výrazu, nýbrž na duchu jejich idejí

a snah na poli vrouném a mravouném. By se i doká-

zalo, že Hus jako theolog Písmia (o to se nám pouze zde

jedná) stojí na, Viklefovi, není tím vzata možnost miti
a ceniti oba theology rzným zpsobem, vyplývajícím jed-

nak ze smru jejich snah, jednak z rznosti jejich povah.

Pedevším nesmíme zapomenouti, že ani jeden, ani druhý

nebyli istými theology Písma, kteí by bádali o Písmu jako

pravidle víry ve smyslu systemaiik a speciálních dogma-
tik, jako bvli ped nimi sv, Tomáš a po nich theologové

protestantští s jedné a theologové tridentští s druhé strany,

nebo jakými v novjší dob byli Bellarmin, Canus, Suarez,

Lugo nebo Stapleton, Akoliv Viklef i Hus horlili neoby-

ejn pro Písmo, pece jim Písmo nebylo cíl sám pro sebe.

Obma Písmo bylo methodicky prostedkem jiných cíl a

výrazem jiných snah. Písmo ovšem jest slovem božím a ob-

sahuje všecku pravdu života i spasení, ale není to pece
ani život ani spasení samo. Jako víra beztvárná ili pouhá
rozumová známost o láncích víry nepsobí spasení, nýbrž

jest teba víry veliké a. láskou utváené (odst. 8), tak Písmo
bez lidí a institucí jest po stránce mravní prázdnou veli-

inou, »Každý kesan, jenž rozumnie má, chce-li býti spa-

sen, musí viti, pikázanie božie plniti a bohu sé modlití.o.^

Tmito lapidárními slovy vyznail Hus ti spasitelné skutky,

(víru, ctnostný život a modlitbu), které sice všechny pro-

cházejí Písmem jako paprsky hranolem, ale které jdou za

hranol, hejíce a osvcujíce jiný objekt — lovka spasení,

resp, ospravedlnní hledajícího. Písmo i jako norma víry

i jako zákon kesanského života má ve spasné ekonomii

Viklefov a Husov v^znaim pouze relativní, pokud totiž

obrací se k lidem, již spasení hledají, a ke zízením, jež

spasení prostedku jí. Ne Písmo, ale církev a spasení lidí jest

vlastním pedmtem zájmu tchto theolog Písma,

Ale tu práv vystupují na jevo zajímavé odstíny mezi

oxfordským uitelem a pražským žákem, dané jejich pova-

^ Erben I. 1 (Výklad víry). Srov, odst. 33.
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hami, Svedeme-li tyto odstíny v základní tóninu, uvidíme —
a to se týká všech dalších parallel,— že Viklefovu základní

barvu bude udávati právnický kriticism, kdežto Husa bude
vyznaovati mravní enthusiasm; a podrobnji poznáme, že

anglického theologa a jeho Písmový princip bude více než
cokoliv jiného zajímati otázka práva a majetku, správy a

sociálního utídní, kdežto eského publicistu zaujmou
pedevším otázky híchu, osoravedlnní a individuálního

znovuzrození v Kristu. V dsledku toho shledáme, že oba
biblití reformátoi jsou podstatn od sebe odlišní mírou
a taktem svého horlivého snažení; Viklef jako kathedrový
uenec projeví svj temperament prudkými pamflety, na-

nmoze nejasnými a vždy radikálními; Hus jako muž inu
a vdce lidu bude na jevo dávati od zaátku až do konce
obzvláštní péi o pravovrnost a opatrnost až právnickou
v otázkách ist vrouných; ale pes to i práv proto také

neobyejnou citlivost v otázkách práva, mravu a svdomí,
nezdolnou pevnost ve svých zásadách mravních i dogma-
tických a pímo vášnivou snahu po moralisování a reformo-
vání jednotlivce i celku, ^ — Tyto duševní a mentální prc-

^ Pro Viklefa proti idealisujícímu obrazu Lechlerovui a proti

origiinálnost peceujícímu úsilí Loserthovu srov. kritické projevy apud
Rit schl, Reohtfertigung und Verš, I, 132, 134; Loof s, Dcgm. G, § 72;

Seeberg, D. G. II. 107 sq.; K. M ii 1 1 e r, Giesisener theol. Vor-
tráge, III, str. 34 sq. S katolické strany Hist. Jahrb. XVI. 521 sq., Katho-
lik 1899, I. 562 sq. a Wetzer-Welte, Kirchenlexiikon. — Uvádí Kro-
patscheck, str, 327 a 357, sám pipojuje pípadný úsudek, str. 357

—

369, — Srov, též Harnaak, D. G. III. 413—418. — S anglického
hledisika srov. Stevenson. The truih abouth John Wyclif, 1885 a
L íi t z o w, The Life and Times of Master John Hus, 1909, str. 21—22
a 299: »The somewhat pedantic and matter-of-fact nature of Wyclif fe,

dcvoid of artisitic instincts, oontrasts absolutely with the enthu-
siastic and fanciful oharacter of Hus . , ,« S eské strany jadrn
se o voi vyslovil Jar. Vlek v Dj. es. literatury. I. 1. (1897),
str, 105—107 (zde i další literatura, str. 107—113) a pln Zd.'

Nejedlý, Poátky husitsikého zpvu, 1907, str. 163 sq. Srov. ostatn
také, oo o vci povdno v I. a II. díle tohoto spisu passim. Co se Lo-
sertha jako nejvážnjšího »viklefisty« týe, srov, slova, která pronesl
o Viklefovi v RE^, XXI, 237 a jež i pi jeho redukování Husa na
Viklefa teba míti na mysli. »Ich selbst (praví s obzvláštní oteve-
ností) schloss mích an niemanden inniger als an ihn, den weisesten
und gottseligsten von allen Mánnern, die ioh jemals gekannt hábe.
Von ihm halbe man in Wahrheit lernen konnen, wrie Chriisti Kirche-
gewesen ist und wie sie auch jetizt noch regicrt imd geleitet werden
sollte.« Jest to obzvláštní upímnost nejen strannílka, nýbrž i histo-
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disposice nutno míti na mysli, mámc-li správn a spraved-

liv oceniti dva muže píšící o tchže vcech týmiž slovy

a chceme-li hodnotn rozlišiti sílu vzoru i svéprávnost jeho

následování.

50. Srovnávajíce víru Viklefovu a Husovu v podrob-

nostech, musíme postupovati »clare et distincte«; za tím

úelem je dobe nechati zatím stranou názory o »lex Christi«

a »primaeva ecclesia«, s nimiž setkáme se na vhodnjším
míst v ásti jednající o církvi. Všimnme si nejprve ist
vrouné otázky o pramenech zjevené víry.^ Ale již tu mu-
síme vytknouti pehnan legalistické pojímání Viklefovo,

jehož u Husa nenacházíme. Viklefovi víra redukuje se na

Písmo a Písmo na zákon. Souvisí to patrn s jeho filoso-

fickým realismem, podle nhož idea ili všeobecnina jest

pravda absolutn nutná a tou jest Bh jako pravzor všeho

tvorstva. Bh totiž tvoí mysle a ponvadž myslí jen to, co

jest, proto myšlenka jeho i naše jako' všeobecnina jest eo

ipso reální. Prakticky to znamená, že lze mysliti jen to, co

jest, a opan že nelze mysliti, co není. Pak myšlení a po-

znávání jest totéž v duchu božím i v duchu lidském, který

jen tolik myslí, kolik poznává. Peložíme-li tyto filosofické

pojmy (universale — reále — intellectus — notitia] do ei
theologické, poznáme snadno, pro Viklef tak rázem sto-

tožnil víru s Písm.em a toto se zákonem. Boží idea jako

rika (nmeckého historika vi anglickému mysliteli), jakou by za-

jisté cetcris paribus nikdo nemohl zjistiti u žádného objektivního
historika eského vi eskému reformátorovi, Husovi. Více zdrže-

livosti a kriticismu bylo by jist na míst, i když se jedná o velkého
filoisofa amglidkého a nikoliv o prostého eského dlníka na vinici Pán.

^ O víe samé (pojem, credulitas, fides charitate formata) vy-

slovuje :se Hus doslova stejn jako Viklef (odst. 5, 8, 9), ale Viklef

zase pejímá své náiory doslova odjinud, hlavn ze sv. Augustina
(odst. 5). Loserth, 252, pehání vzájemný pomr v této otázce, jak

paitmo z toho, že v paralelle vytýká shodn »loci oommunes« o víe
jako základu ctností, bez nhož nelze se Bohu líbiti. Tak nemluví
Viklef, nýbrž sv. Pavel v ep. k Židm 11, 6. Celé tvrzení Loserthovo,

250: xWas Husens Lehre von den Quellen des christlichen Glaubens
und von ihrer Auslcgung anibelangt, so kann als gesichert gel-

ten, daiss ihm díe hl, Schrift als die alleimige Quelle der religiósen

Wahrheit gegolten hábe, trotzdem er sich an mehreren Stellen auch
in anderem Sinne geáussert« a níže: »Auich in dieser Lehre steht Hus
demnaoh getreulich zu Wiclif«, jest, jak z toho, co výše i níže

uvedeno, vysvítá, vyloženou nepravdou!
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vrouná pravda jest pln obsažena v Písm; ale Písmo
jako pravda jest zákon, ponvadž osvtluje rozum, dávaje

mu rozumové poznání nadsmyslného, a zavazuje vrou
pijímati toto nadsmyslne, Nemohu-li si mysliti leda to, co

jesit, nemohu ani viti leda to, co j'ako »cns« a jako »lex<--

k víe se mi od Krista pedkládá; je to skutenost a zá-

rove všeobecnina autoritou boží mi uložená- Písmo jest

zákonem i jako pravidlo i jako závazek theologický, a proto

vlastn každý kesan má býti theologem a legistou , , / Jak
patrno, znamená tento systém spekulaní zúžení rozumo-
vého poznání a podrobení rozumu neomylné víe, jež jest

uzákonna v Písmu. Odlesk tohoto noetického simplísmu

a determinismu nalezneme též u Husa, ale jen v jeho ná-

zoru o církvi predestinovaných a dále v jeho ethice, pokud
tato se opírá o pojem zákona Kristova, O vrouce nemáme
positivních doklad, že by Hus dedukoval ji z pemrštného
realismu Viklefova; naopak Hus stojí tu v základních po-

jmech na starém stanovisku thomistickém, jak jsme vyložili

výše, zkoumajíce jeho pojem víry.- Vbec realistické speku-
lace ve vrouce u stízlivého Husa ztží nalezneme, a tím
lze také vysvtliti z ásti, že Hus nepijal ani Viklefovy
nauky remanenní, jež s filosofickým realismem úzce sou-
visela. Jest v tom píkrý rozdíl mezi Husem a jeho uite-
lem, Stanislavem ze Znojma, jak uvidíme v jiné kapitole.

Speciáln lze vytknouti toto:^ Viklef, jsa vren svému

^ Srov. zejména Viklef: 1, Trialog us, 2. De ideis a 3. De civili

diominiio, 1, I,, c. 44, edi. Poole, str. 394 sq. — K vci Lechler, I.

45S—466. — W i 1 1 m a n n, Gesohiohte des Idealiismus, II, 2, vyd. 1907,
str, 564—568.

Uvedli jsme výše (odst. 22), že Hus rozeznává podle sv. Augu-
stina pravdu uloženou v Písmu, dále pravdu pwDznanou smysly (ve-

ritas a sensu oognita] a posléze pravdu vypravovanou^ neomylným
rozumem. Opp. I, 10'8a/b (135t) C. Stokes. — I b i d. 220b (275a) De
ecclesia. — I b á d, 265ib (33i2a) C. Stanislaum,

^Z literatury -srov. Lewald, Die theol. Doctriin Joh. Wy-
cliffes, v. Z. h. Theol. 1846/7. — Lechiler, I. 467 sq. — B u d d e n-

sieg, str. 173 sq. — W i e g a n d, De ecclesiae notione quid Wiclif
docueriit, str, 58 sq. — Losertb, Hus und Wiolif, str, 249 n, (jeho
výklkid o uieru V, v RE' XXI, 237—243 jest píliš synthetiioký) ,

—
Kropa tscheck, 1. o., str, 326—359. — H o 1 z h e y, 1, c, str. 123
ai 125, — Srov, též L e n z, Soustava uení M. Jana Vikliía na základ
praimen, 1898, str, 29—35.
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simplismu i v theologii, stotožuje nezídka Písmo s rozu-

mem, ehož u Husa marn bychom hledali.'Rovnž stotož-

uje víru s Písmem do té míry, že mluví o »fides Scriptu-

rae«,- což pi nejmenším jest dialektika, pokud se zamuje
objekt víry s jejím pramenem a obsahem; u Husa jest obojí

pesn rozlišeno.- O Písmu jako prameni a norm víry vy-

jaduje se Viklef a Hus ovšem v mnohém shodn, zvlášt
pokud se Písmo a jeho autorita staví proti zákonm prelát
a »papežskými bullám*.* Také vta, že v Písm jest všecka

pravda, vyškytá se u obou theolog, nebo byl to »locus

communis« stedovkých biblicist.^ Podstatný rozdíl jest

však v tom, že Viklef bére onu vtu doslova a nepipouští

jiného pramene víry mimo Písmo; tradici zamítá'' a spisy

sv. doktor pijímá jen potud, pokud jsou založeny na

Písm, ^ To však Viklefovi nebrání, aby n;a jiném míst pi
výkladu »neopravitelného« Písma ídil se rozumem zjeve-

^ Srov. Polem. Works I. 256: »Sed sulbduco quascunqu'e tradi-

ciones hominum citra fidem scriptuL-e vel racionem vivacem, sed

adducentem aliud de perfidia et ignorancia habeo plus suspectum.«
— I b i d. 148: »Unde verba doctorum siequencium, de quanto se fun-

dant in íide scriipture vel racione, et non amplius, šunt credenda.«

— Že pirozený rozum nepipouštl za akt vení, vysvítá ze slov

i b. 14, dle nichž jsou dva »základy« víry: Kristu^s boholovk a

Písmo; rozum se neuvádí, — V Trial. 281 za aikt vení uvádí se »ides

Scripturae« a — »sipiritus d. J. Chriisti«.

- Srov, Polem, Works I. 263, 281. — De divino dominío 43. —
De enichian 273. — De verit. Scripturae (B u d d e n s i e g, 173 n. 4].

^ Rozdíl ijest také ve výmru spasitelné víry. Dle Viklefa »non

oportet nos de necessitate absoluta salutis quiidquam íidei credere

explicite, nisi quod deus est et remunerat servos suos . . . lUa autem,

quae explicantur in evanigelio, non oportet de necessitate absoluta

salutis credere, si quos deus imspirat ad ista noscendum explicite,

necesise est ista pro salute sua oogniOscere« De civ. dom. I, c, 44,

Srov. L e n !Z, str. 35.
* Srov. Loseritih, 251 (parallela jednoho místa, naprosto nepr-

kcLzná!), Buddensieg, 173 n. 4 a nkteré doklady ap. K r o p a^

tscheck. str. 331, 335, 338. 339, 345.
" Srov, L o s e r t h, 196, (kde se uvádí paralielní znní Viklefovo

a Husovo i s podotením, že tak uí sv, Augustin, Hus tedy pejímá
z Viklefa myšlenku Augustinovu!

" Vilkllef velice oste útoí na »lidské tradice« (passim], v emž
se mu u nás rovná M. z Janova. Hus je tu stídmjší (v. výše odst,

38).
^ Trial. 239, — Hus, jak víme, tradici ai sv, doktory až do 4. stol.

pijímá jako podstatné ásti skripturárního deposita víry.
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ným filosofm a postillací sv, doktorv schválenou církví/

Jako ze zdroj víry škrtl tradici, tak škrtá i magisterium

církve soudobé, resp. papeže, v emž v podstat jest shoda

s Husem (srov, výše odst, 36), Ale ani zde není si Viklef

dsledný, nebo jednou zdá se, že pijímá papežské magiste-

rium na Písmu založené- (což jest názor zcela katolický),

ale podruhé hlásá vbec »kasírování« moci kurie ímské,^

Tohoto extrému u Husa není; shoda jest pouze na stední

linii v názoru, že jelikož »pravda katolická« byla Písmem
dostaten vyuena (edocta), úlohou církve jest toliko »de-

tegere fidem in scriptura implicita«; církev nemže nic no-

vého »fabrikovati«,* Je-li tradice a církevní magisterium

popeno, nezbývá než hlásati zásadu »Sola Scriptura«,

U Viklefa jest tato zásada prohlášena zjevn a se všemi

dsledky;^ Hus, jak víme (odst, 22 sq, a 37) , výslovn tuto

zásadu nepijímá, V hodnocení Písma jako normy vrouné
i mravouné jest ovšem, jak jsme pravili, hojn shod, my-
šlenkových i slovných, mezi Viklefem a Husem. Shodn se

^ De divino dominio, 1—2: »Sed vi sensum huius inoorríglbilis

Scriipture seqtuar, seicuri-uis innitar ut 'ploirimum duoibus ducibus, soU,

racioni philosopihis reveliate et postillacioni s, doctorum aput eccle-

siam apiprobate.« — Ale v Pioleim. WionkiS, 76 praví, že výklad sta-

rých doktor lze dobe oprarvovati zkušeností (experientia), — U Husa
ani jeden ani druhý výrok není možný, — Pro neujasnnost, resp.

nesrovnalost v názorech Viklefových jest píznano, že bez ohledu
na pehlížení doktor stavl za vzor soudobé církvi církev prvotní,

chudoui a pokornou.
" xQuidquid papá vel cardinales sciuint ex Scriptura sacra de-

ducere, illud dumtaxat est credendum vel ad eorum monita facien-

dum, et quidquiiid udtra praeisumpserínt, est tamquam haereticum
ccntemnendum.K Cit, K r o p a t s c h e c k, str, 351, p, 4,

^ Ibidem, p, 2: »Stat auctoritatem Romanae cuiriae oaS(sari« (Šerm.

III. 274), — Cf. Dialog, 49 (nomen »papa« est termimus extra idem
Soripturae),

* De euchar, 272, — Kropa tiS chec k, str. 344. — O Husovi
srov, výše odst, 36,

^ Srov, Kropatscheck, 33'2i — Viklef výsllovn praví: »Scrip-

tuira S. est íides ecclesLae«, i b i d, 345, p, 2, Buddensieg 174, p. 4,

A dále tvrdí, že každý lánek víry musí býti dedulkován »ex ide scrip-

tu)re«, i b.: »Quaecunque veritas, quara viator sensu non peroipilt, debat
ex hao fide scripturae esse deducta, saltem si requiritur a fideliibuis esse

credenda,« Trial. 240. — »Ex istis sequitur, quod solum Chrisrti legem
licet practizare, discere yel doceire.« De oir, dominio I, 402,
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mluví o inspirací Písma, o jeho božím autorství, o jeho ži-

votnosti (liber vitae), o jeho pravdivosti »secundum quam-
libet eius partem«, o jeho perspikuit i sufficienci,^ A z tch-
to kriterií vrouného kanónu biblického vyvozují se stejné

dsledky o zákonu Písma a plné jeho moci zákonodárné
a uitelské, soudní a disciplinární, správní i kulturní. Se-

tkáme se ast ji s tmito dsledky stejného principu bibli-

ckého, zvlášt ve výkladu o Písmu jako »lex Christi«. Po
stránce ist vrouné dlužno ješt vytknouti, že v otázce

kanónu Starého a Nového Zákona vyslovuje Viklef názor,

jehož u Husa nenacházíme. Podle Viklefa všecky »kodexy«
Starého a Nového Zákona jsou stejné autority (paris aucto-

ritatis šunt omneš codices Novae legis et Veteris), a to

proto, že všemi kanonickými knihami Starého Zákona do-

kládá se Kristus jako boholovk,- Toto dovolávání se

boholovenství zdá se ponkud divné, ale vyplynulo pa-

trn z Viklefova realismu,'' podle nhož Kristus-Logos

jako bh a zárove lovk jest soujmem všech ideí,

a to jak ideje Boha, tak i ideje svta; tyto ideje jsou

intelligibilní reality a proto i jejich slovný výraz v Písm
(celé Písmo jest inspirováno Duchem sv,) jest realitou

stejné váhy; Kristus jako soujem reálních ideí a pramen
dokonalosti nedovolával by se zajisté Starého Zákona,
kdyby ho neml za týž projev Ducha sv,, jako jest

Nový Zákon.* Hus toto míchání filosofie s theologií ne-

chal stranou a drží se školského (Lyrova] rozlišování Sta-

rého a Nového Zákona jako noci a dne (v, výše odst. 41). —
V otázce výkladu Písma pominul Hus opt filosofickou ma-
rotu Viklefovu, že základem správné exegese Písma jest

' Doklady ibid. 333—337.
"- Trialog. 240.

" Z téhož Ikoene vyšel, uvedený názor (viz str. 103, pozn. 1), že

jedním základem víry jest Kristus jiako »verus deus et vcrus bomo, et

sic omnipotens, omnisciens et omnivolens sne ecclesie iprodessendo«(!).

Je to abstrusní názor, založený ma nedostateném rozlišování objektu

a obsahu víry.

Srov. též Kr op a t s c h e c k, str, 334, kde se správn pooiikazuje

na to, že Viklef nevyvozuje pravosti a svatosti Písma tak z inspirace

Ducha sv., jako z doikonalosti Kristovy, Poukaz však na pedpoklad
filosofický tu chybí.



106 I. O náboženství, víe a Písmu,

žalost gramatiky a logiky/ a diví se psychologicky i histo-

ricky hlubokého kriteria o Duchu sv, a doktorech prvotní

církve." Stereotypního rozlišování smyslu Písma drží se

ovšem oba theologové stejn.^ Rovnž stejn vytýkají exe-

gesi kacív a stejn mí kacíe Písmem,*

Z tohoto struného rozboru Viklefova principu Písma
a ze srovnáního jeho s principem Husovým vysvítá, že jsou

mezi obma theology podstatné odstíny, které nám ukazují

anglického mistra jako badatele velice radikálního, ale ne-

dsledného a nejasného, kdežto eského mistra pozoru-

hodn stídmého a vroun konservativního, který již tím,

co nepejal od svého vzoru, projevuje pomrnou samostat-

nost a svéráznost aspo po stránce methody a smru svého

snažení naukového,'^

51, Je-li naprosto nepípustno redukovati hrubým
soudem komparaním Husv princip Písma na viklefský

pramen, jest na druhé stran možno, ba nutno ukázati na
podobný názor jinvch theologv doby pedhusitské a tím

dovoditi, jak uení Husovo v této otázce souviselo p i r o-

'* Srov, Trial, 64. — Luther vytkl tuto marotu slovy; »Es hat

den spitzen Vigleph umd die Sopihisten betrogen die unzeitige
Logica, dais ist, sie haben die Grammatica oder Redekunst nicht

zuvor angesehen. Denn wo man will Logica wissen, ehe man Gram-
matica kann und ehe lebren denn hóren, ehe richten denn reden, da
soli nichts rechts aius folgen).« E, A. 30, 297, cit. Kropatscheck,
347 p,

" Dlužno dodati, že i podlie Viklefa »Spi>ritus s, doet nos sen-

sum scnpturae, sicut Christus aiperuit sensuim eius apostodis eius.«

De civ. dom. III. c. 26 a c. 16.

' Triall. III. 31. — De civili dominio I, c, 43. Srov, Lechler,
I. 485—4'87, — K r o p a t s c h e k, 346—347, oí. 332.

* Srov. Bud den si eg, 174 a Kropatscheck, 330, 333 p. 1,

344 p. 3. — V De civ. dom. I. 408 Vilklef dokonce praví, že »omnis
chiristiauus neccando facit novas hereses:«. Srov. i b. 409.

^ Budiž také uvedeno, že jest podstatný rozdíl mezi Viklefcm

a Huisem v odvodování užitenosti národní bible. U Viklefa toto

odvodnní jest vyvozováno z poimu Písma jako víry církevní, která

ím iest známjší ve smyslu pravém, tím jest lépe (Scriptura s. est

fides ecclesie, et de quanto est nota pianius in sensu oirthodoxo, de
tanto est melius. Ideo sicut seculares debent fidem cognoscere, sic

in quacunque lingua plus nota fuerit, est docenda. Cit, Buddensieg,
str. 174. p. 4.) Naproti tomu Huis oidvodoval prosípšnioist národní

bible bžným pojímáním Písma jako znamení slova božího (v. výše

odst, 45 p, 1),
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zen se svou dobou i s jejími vdími snahami. Podobné
srovnání bylo 'by zajisté možno provésti i s uením Vikle-

fovým a dovoditi jeho závislost písmenovou nebo jeho sou-

vislost zásadovou s theology doby pedviklefské, zvlášt

s Robertem Grossetestem, Každý rozumný historik, který

ví, jak neoriginální a imitaní byla celá theologie pozdní

scholastiky, takové srovnávání pipustí a bude se mu zajisté

jeviti zajímavjší úlohou vytknouti s vyššího hlediska histo-

rického (jako inili starší, a protestantsky neologití histo-

rikové církevní, Neander, Bohringer nebo Schwab) pod-

statné znaky biblicismu Husova jako spolený maje-
tek celého období reformního ve 14. a 15. století,

než ulpívati v literárním myopismu na doslovném redukování
daného svdectví na jeho »prameny«. Dokázali jsme, že

Husv biblicism a vbec Husova vrouka nejsou totožné

s vroukou a biblicismem Viklefovým a máme tudíž volné

pole uvésti Husa v historickou souvislost s theology ostat-

ními, cizími i 'domácími, aniž bychom se proto nutili vyhle-

dávati »vzory« a »prameny« tam, kde lze nanejvýše mluviti

o rozmyslné obmn spoleného majetku literárního a
o rzných formách téhož pokladu myšlenkového, v Písmu
a sv. Augustinu objeveného, Husova neshoda s Viklefem,
zvlášt jeho nezamítání tradice jako pramene zjevené víry

a jeho spíritualistické pojímání interpretace Písma, nikoliv

nesluitelné s uením katolickým, ukazuje naopak, že Hus,
steže se v té vci výstelk Viklefových, stojí pevn na
pd stedovké, thomistícké, ale obmnné reformními
snahami protihierarchickými, které vracely se k bibli a ke
sv. Augustinovi a jimi posilovaly svj oživlý princip ke-
sanské víry a nauky.

S toho stanoviska jest zajímavý nejprve uitel Vikle-
fv, biskup línkolnský, RobertGrosseteste (f 1253) .^

^ Srov, edici list od I.ua r d a v Rer. Brit. med. aevi 1861 a edici

spis filoisofidlíých od Ludvíka B a u r a, Die philcsophischen Werke
dcs Rotbcnts Grosseteste, Bischoís von Lincoln, 1912 sq. (Beitráge z, G.
d. Philos. dl Mittelalters IX,) Tralktáty a kázání jsou vydány v B r o w-
nov Apipendix ad Fasc, rer. expet., 1652. Z literatury uvádíme pouze
K r oip a t s c h k a, str. 359—368, kde jest i dadší literatura uvedena.
Sroi\'. též U e b er w e g-B a u m g a r t n e r, Grundriss d. G. d. Phii.

ir", sir. 425—429 a liter, str, 155—6, Zde se uvádí Grosseteste jako
pesvdjený pívrženec staré tradice auguistinské a jest zajímavo, že
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Hus cituje »biskupa linkolnského« na nkolika místech

svých latinských spis,' a ponvadž jest zachováno nkolik
rukopis Grossetestových ze starých knihoven kollejních

pražské university, psaných práv v dob Husov, lze se

domnívati, že Hus znal z vlastní etby nkterý spis tohoto

autora (Dieta et Sermones) nebo aspo povstné jeho »ká-

zání« ped papežem Innocencem IV.- Nelze ovšem íci, že

projevy biskupova biblioismu byly by Husiovi dostaitené

známy, ale jest zajímavo, že tento biblicism zde byl a že

u Grossetesta projevil se ve form protiímského odporu,

která práv spojovala tohoto horlivého hierarcha s vyslo-

venými protivníky papežství rázu Viklefova a Husova.
Biblicism Grossetestv byl souhrnn vyjáden vtou, že víra

jest rozumový souhlas ili myšlení, jemuž pívolujeme
(cogitatio cum assensu] prostedkem (medium) autority

Písma sv,^ Ale biskup spojuje hned uení Písma s uením
církve, resp. s tradicí, prav, že na základ autority Písma
ví se pedevším vcem o ospravedlnní a ty že jsou

jeho pojem nejvyšší pravdy (summa verilas) má ozvnu ve siejném
pojmu M. z Jamova.

^ V Šerm,, ed, Flajšihans 213—217 cituje Hus dlouihý citát

z Groissetestova kázání o milosrdenství a nazývá autora svatým (hic

sanotus, 215). — V Sent. 210, 572 a v C. praed. Plzn, (Opp, 145b,

18ít») cituje se De divinis nominibus a v Def. art. Wiclef (Opp. I,

121b, 151b, cf. 125b, 156a] jen se dovolává Epist, 71. — Nejasit.ji
cituje se kázání ped papežem: v De páce fOpp. I. 56a/b, 70b

—

71b),
v De ecclesia 235b, 293b; 236a, 294a; 294b—295a, v C, dootores
293b, 367b, v odvolání ke Kristu, v, Novotný, Koresp,, str, 131, 135.

Dieta et Sermones jsou zachována v 8 rukopisech univ.
knihovny Pražské, z nichž nkteré jsou psány r. 1407 a 1414 (cf.

Truhlá. Catal. , 409, 470, 1444, 1450, 1456, 1740, 1963, 2302). —
Serrro coram papá Innocentio IV jest tu ve tech rukopisech (. 763,

1557, 2359), z nichž poslední jest patrný siboirníik Husv. — Loserth,
který zná poaize rukopis , 1990 (Opuscula), tvrdí, že Husova, zná-
nmst spis Grossetestových a zvlášt jeho protestu (Sermo coram
papá) opírá se pouze o Viklefa (str. 6, 20, 241/2), Protest Hus mohl
opsati z Viklefa, De civ. dom., c. 43, str, 384—385, ale citáty v Šerm,
a Sent, svdí, že znal Grossetesta i z vlastního studia.

»Cum autem unum de mediis íacientibus fidem, et non scícn-
tiam, sit aactoritas, medium, quod maxim fidem debct faoerc, est

auctoritas Sacrae Scripturae. Quae igitur cadunt sub fide, maxim
šunt ea, quibus a;ssentitur S. Scrúipturae auctoritate. Magis proprie
autem dieta esit fides eorum, quae S. Scriptutriae auctoritate creduntur,*— Cit. Kropatscheck, str. 366, pozn. 1.
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shrnuty v symbolu; co jest v Písmu a není v symbolu, tomu
má se viti toliko »per accidens« jako »causa iustifica-

tionis«/ Jak patrno, jsme tu ješt daleko Husova, resp,

Viklefova dogmatu o Písmu jako absolutním a neomylném
depositu víry, jež stojí nad tradicí i nad církví. Grosseteste

postavil sice princip autority Písma, ale stril jej, abychom
tak ekli, do pochvy církevního symbolu a tím ulomil mu
všecek nebezpený hrot dogmatický. Na druhé stran pro-

jevil ovšem linkolnský biskup obzvláštní svobodu a odvahu
vi papeži (zejména ve svém protestu proti jmenování pa-

pežského synovce kanovníkem linkolnským] a jelikož opel
tuto odvahu o Písmo, získal si tím nárok na autoritativní

svdectví práv v oích protiímských biblicist pozdjších.
Tak se stalo, že povstná slova z protestu Grossetestova:

»Apostolica mandata non šunt nec possunt esse alia quam
apostolorum doctrinae et ipsius domini Jhesu Christi, apo-
stolorum magisti et domini, cuius typm et personam ma-
xim gerit in ecclesiatica hierarchia dominus papá consona
ct conformia<. byla s chutí citována jak Viklefem, tak Hu-
sem^ a že jimi byla osvdována poslušnost papeži jen

potud, pokud jeho rozkaz »expresse est mandátm alicuius

apostoli vel legis Christi vel habens fundamentm in lege

Christí«;^ pakli rozkaz papežv jest s Písmem shodný, pro-

hlašuje Hus ochotu poslouchati jej »reverenter et humili-

ter«, stejn jako prohlašoval »pán linkolnský«,* Tolik lze

vytknouti v otázce víry a Písma, která nás zde pouze za-

jímá.

52. Tetí anglický theolog, VilémOccam (f 1343),^

mže 'býti zde uveden na dkaz, jak mnohé vty biblicismu

viklefovsko-husovského byly formulovány v dob mnohem
starší, aniž by bylo lze dokázati jejich vzájemné pejímání;

^ I b i d e m.

Srov. Hus v De ecclesia a C. doctores, 1. c, Zajíraavo je, že
poslední vta (cuius typm etc.) jest Husem vynechána; u Viiklefa

1. c, není vynechána,
' Hus, De ecclesia, 1. c. Opp. I. 235íb, 293b.

'Ibid. Grosseteste praví též »affectioni filliali omnino«, csož Hus
vynechal.

* Srov. R, L. Poole v Diet. of Nat. Bioér. XIV, 802—807 (1909)

a Ueberweg-B aumgartner (1915), str. 596—605 a 197—8 (liter.).
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mezi Occamem s jedmé a Husem, resp. Viklefem^ s druhé

strany není vskutku literární závislosti, a pece všichni vy-

slovují princip Písma namnoze shodn, zejm proto, že jak

ideové pedpoklady, tak i duševní predisposice a životní

zkušenosti vedly k týmž závrm a applikacím. Tato nezá-

vislá píbuznost myšlenková jest v djinách ideí jev obecn
známý, ale uece nikoliv obecn pijímaný a zvlášt se na
zapomíná s jisté strany pi uení Husovu, jež se »vykládá«
mechanickým srovnáváním s uením Viklefovým, za nž se

dále nejde; proto uvedeme nejprve píklad Occamv a po-

tom i píklad Occamových následovník z doby reformních
koncil, abychom Husovu nauku o víe a Písmu mohli po-
chopiti i oceniti v širším rámci historicko-theologickém.

Po stránce dogmatické jest u Occama píznaná kolí-

savost mezi církevní orthodoxií a kacískou radikálností,

která se tak asto objevuje u reformních theolog pozdního
stedovku. Na jedné stran tento protipapežský františkán

prohlašuje, že ví zjevn i skryt všecko, co ví církev

ímská,- ale na druhé stran uvádí v pochybnost samu exi-

stenci papeže jako hlavy církve,^ Na jedné stran mluví
o mnohých pravdách katolických, jež jsou mimo Písmo, ale

jež jest k spasení nutno viti explicitn nebo implicitn,*

a na druhé stran uí pravý opak, prav, že kesan není
z nutnosti spásy povinen viti to, co není v Písmu nebo co
nelze z obsahu jejího s logickou nutností vyvoditi/' Na jedné

Na soujvislost mezi Occamem a Viklefem uipozoruje L o s e r t h,

S. B. Wien, Ak. 137, 111, srov, Novotný v H V, 21.

»Quidquid Romana ecclesia credit, hoc solum et non aliud
vel explicite vel impUcite credo«. — Cit. Kropatschek, str. 321,

po2ai, 4.

' I ib i d. 318 (církev mže míti i více hlav).
* »Multae šunt veritates catholicae et fidem sapientes catholi-

cam, quae nec in divinis scripturis habentur explicite, nec ex solis

contentis in eis possunt inferri: qutbus tamen fidem indubiam expli-

ciiam vel implicitam adihibere est necessarium ad salutem. « — Dial,,

1. 2, c. 2, ap. Goldast, Momarchia II. 411, cit. Hoizhey, str.

98, n. 2.

Christianus de neoessitate sallutis non tenetur ad crcdendum
nec cradere, quod nec in biblia continetur nec ex solis contentis in

biblia fpotest consequentia necessaria et manifesta inferri. « — Dial.,

ap. Goldast. II. 411 a 769, cit. K r o p a t s c h e c k, srtr. 440, p, 5.

Plný citát zní: »IUiae solae verítates šunt catholicae repu/tandae et de
necessitate salutis credendae, quae in oainonc bibliae explicite vel impli-
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stran tvrdí, že jest nutno nejjistjší víru pikládati pouze
kanónm v bibli obsaženým/ ale na druhé stran pipouští,

že jest spíše viti církvi než Písmu, ponvadž autorita

celku — t, j, církve objímající všecky katolíky od dob pro-

rokv a apoštolv až podnes — jest vtší než autorita ásti,

t, j, pouhého evangelia.- — Najdeme-li tudíž u Husa nebo
jiného theologa oné doby nedslednosti, ba zjevné odpory,
nedivme se jim a neodsuzujme proto autora jako »zlomenou
existeni <'.,^ nýbrž spokojme se odpory ony vytknouti a vy-

svtliti je skuteností, že theologové oni nebyli officiálními

systematiky dogmatu, nýbrž opposiními moralisty a poli-

tiky, jimž šlo o novou myšlenku uzavenou do starého obalu.
— Pro Husv biblicism jsou zajímiavy tyto podrobnosti
z uení Occamova:* Písmo obsahuje celou vdu, theologii

zvanou, jejíž bezprostedním pvodcem jest bh, od kte-

réto pochází všecka víra naše.' V Písmu máme neomylné,
božské rozhodnutí o tom, co jest pravé a co nepravé," Z toho

cite asserimluír; ita qucd si aliquae veritates in biblia sub forma propria
continentur, ex solis tamen contentis in ea consequentia necessaria et

formali possunt inferri, šunt inter catholicas enumerandae. Omneš
autem veritates, quae nec in bilblia šunt insertae nec ex contentis

in ea consequeníia necessaria et formali possunt inferri, H c e t i n
scripturis sanctorum et in definitionibus sancto-
runi pontificum asserantur, et etiam ab omnibus
íidclibus teneantur, non šunt catholicae reputandae nec est

necessarium ad salutem eis per fidem adhaerere vel propter eas ra-

tionem vel intellectum humanum captivare.« — Dial. 410. Cf. Schwab,
str. 32, pozn. 3. Zde tedy Occam zavrhuje tradici i živé magisterium
církve, jaikož i »communís fidelium assensus«.

' Dial,, 1. c., ap, K r o p a t s c h e c k, isrtr. 314, p. 1.

^ Diial., 1, I, c. 4, Monarchia II. 402, Holzhey, str 99, p, 1,

' Tak soudí o Occamo^. Kr opa t s ch e ck, str. 322,

* Za poznamenání stojí také vta Occamova, že rozumem nelze
dokázati ani pravdpodobnost lánk víry: »Et sic articuli fidei non
šunt principia demonstrationis nec oonclusionis, nec šunt probabiles,

quia omnibus vel pluribus vel sapientiibus apparent falši, et hoc
accipiendo sapientes pro sapientiibus mundi et praecipui innitentibus

rationi naturali.'< — Sum, tot. log, III, 1, cit, U e b er w e g-B a u m-
g a r t n e r, 605,

xScieniia Scripturae divtinae, quae thedlogia vocatur — illa sci-

entía ,cuius auctor immediatus deus est, a quo ©st tota fides nostra.«
— Diail, 400, cit, K r o p a t s a'h e ck, 317, — Srov, Hus, výše odst, 14,

pozn. 4,

" I b i d e m.
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plyne po stránce záporné, že všecka tvrzení Písmu jakkoli-

vk odporující jsou kacístva/ Podobn Hus mí kacíství

Písmem," Po stránce kladné z uvedeného principu Occam
vyvozuje nejprve, že Písmo jest plné (sufficientní) do té

míry, že nelze mu nic pidávati ani ujímati,^ Plnost Písma
nese sama sebou, že všecky vdy i všecky zákony záleže jí

(consistunt] v Písmu,* Prakticky staví Occam plné a ne-

omylné Písmo proti »zákonm« papežovým, podobn jako

Hus, a zde (jakož i ve všech podobných pípadech) lze vi-

dti, jak princip Písma vyrstal z protipapežské opposice

nejrznjších dob i nálad. Písmo nemže blouditi, ale papež

mže blouditi, tvrdí Occam jako »pevnou« a závaznou víru,

kterou hlásá potom i Viklef i Hus,^ Dále praví Occam
(a v podstat podobn i Hus), že papež nesmí dávati nové

^ »Omnes assertiones, quae Scriptuxae S, quomodolibet adver-

santuT, šunt inter haereses computandiae.« — Dial, 418, K r o p a-

tscheck, stu 317, p. 4. Srov, Lechler I. 480, ipozn. 2.

^ Viz výše odst, 19, Podobnost je i v tom, že protivníci obou,

Oocimovi i Husovi, rozhodování o kacíství kladli do rukou pape-

žových (resp, koncilu a kanonist) a z toho uzavírali (v pípad
Occamov) »maiorem esse ecclesiae auctoritatem quam evangelii«.

Proti tomu Occam žádal, aby o kacíství rozhodovali theologorvé podle

Písma, L, c,

' »Verbis divinis, quae in divina Scniptura habentur, niihill pe-
nitus est a.ddendum, tamquam necessarium ad oredendum . . ,, sicut

de Soriptura s. nihil pcnitus est auferendum, ita nihil est penitus
addendum,« — Dial. 410, ap, K r o p a t s c h e c k, str, 311, p, 3. —
Srov, Hus, výše odst, 20. — Slova o pidání a ujetí opírají se

o Apok. 22, 18—19.

I b i d. Dialog, 406, ap. Kro p a t s c h e ck, str, 312 p, 3 (o zá-
konech),

" Occam: »Fiiirmiter est tenendum, quod Scriptura S. errare non
potest. Sed de papá firmiter (slovo má frantiskámskou patinu!) oatho-

lioi literáti , , , credere obligantur, quod potest errare, « — Dialog. 843,

ap, Kr o p at s cih e ok, str, 311, pozn, It Dle Ocoama i koncil se mže
mýliti, Dial. 495 Kr, 313", — Viklef: Scire debes, sed certum est,

quod papai errare potest, ut 19, dist. »AnastasiuiS«« et 40, dist, »Si

papa«, — De ecoicsia, c, 4. — Hus: Sed certum esrt, quod papá errare

potest, ut 19, dist, »Anastasius« et 40, dist, »Si papa«, Opp, I, 207a
(257b) De ecclesia; cf, i b i d, 262a (327b) C, Pák: papae in iudi-

cio falluntur, Srov. též Doc, 61. Loserth, 229), Byl to, jak patrno,

locus communis, opený o Decrefc. I, dist, 40, c. 6 a jest zajímavý jen
proito, že odprci tvrdili opak; srov, Pálv Antihus, str, 22 (výše

odst. 25)

,
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zákony a osobí-li si toto právo, dopouští se bludu/ Dále
Occam odnímá papeži (i koncilu) právo interpretace Písma
a klade je do rukou veškeré církve.- A nezamítá papeže
»opraveného«, pece snižuje papeže na roven Krista jako

lovka smrtelného a pipouští i více hlav církevních.

I v tom jest jistá podobnost mezi tímto kacíem anglickým

a potomním kacíem eským, jak uvidíme v ásti jednající

speciálné o církvi a papežství.

53, Z »tuhého pokrokáe« rázu Occamova pejímal my-
šlenky církevnický liberál, Petr z Ailly, soudce Husv
v Kostnici; pejímal (bez udání pramene) zvláštní názory
o vném trvání pravé víry, o neomylnosti pravé církve,

o rozdílu mezi obecnou a ástenou církví a o život kle-

rik.'* Nás zajímá pouze biblicism Alliakv a jeho po'ku!s

Písmem podložiti velkou thesi o neomylnosti církve; uvidí-

me, jak rzné užití téhož principu mohlo initi jednoho

theologa obvinným z kacíství a druhého jeho soudcem.

Podle Petra z Ailly pramenem náboženského poznání

jest víra jako jisté, ale nikoliv zejmé pivolení (assensus

certus non evidens) a objektem víry jsou theologické

pravdy, jež obsahují jednak principy Písma, jednak pro-

babilní vty jiné, zvlášt zjevené. Písmo jest takto soujmem
víry, ba vírou samou ili habitem nebo aktem vlité víry,

V tomi širokém smyslu Písmo jest totožné s theologií, která

podle Alliaka není obyejnou vdou, nýbrž jsouc získána

pirozen »per discursum theologicum«, záležejícím z pro-

posic Písma, jest samo adhesivní poznávání, pevné a bez-

pené; jinými slovy v theologii jest prvek nadpirozený,

daný silou víry a habitem theologickým, a prvek lidský,

' Srov, Dial, 403, ap, K r o- p a t s c h e c k, str. 312. — O Husovi
v. výše odst, 36.

" Kropatscheck, sir. 313—314. — Hus místo obae, resp. obec-

ného rczuimu klade jednotlivce osvíceného Duchem sv. a ídícího se

sv. doktory (v. výše odst. 43 sq.],

" Srov. T s c h a c k e r t, Peter von Ailli, 1877, str. 43 sq. Taiké ve

filosofii byl Ailly žákem Occamovým a jeho nominalismu ili ter-

minismu. Srov, W u 1 f, Hist, de la philos. medievale, 4, vyd, 1912, str.

528, a Uebcrweg-Baumgartner (1915), str. 628 (zde str. 200

až 201 uvedena i nejnovjší literatura).

Kybal, Uení M. Jana Husa. 8
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jímž jest vdní Písma a jeho smyslu/ Tato theologie jest

nepochybn »sacra doctrina«, o níž mluví sv. Tomáš,- a

stotožování její s Písmem, jak víme z Husa, bylo dosti

obvyklé,'* Alliakus mluví výslovn o »sacra doctrina« a

o její plnosti nejinak, než mluvil Hus o Písmu,* S toho hle-

diska není pak divno, že Alliakus tvrdí, že v autoritu Písma
jest viti ze spasné nutnosti a že tato autorita jest vyšší

než autorita církve; pro autoritu kanonického Písma vaí
se zajisté církvi a jejímu tvrzení. Ale nedsledný Alliakus

praví také, ponvadž církev katolická pijímá a schvaluje

Písmo za kanonické, že jest zase autorita církve vtší než

autorita Písma, což platí zvlášt v praksi."* Není-li to circu-

Ijs vitiosus, jest to dvojí pravda probabilistického nomina-

listy. Ale Alliakovi nešlo tak o Písmo, jako o církev, a v tom
jest podstatný rozdíl mezi ním a mezi theology rázu Vikle-

fova a Husova. Podle nho hlavním základem církve jest

Kristus, Kristus založil svou církev na skále (petra), ale

touto skálou podle duchovního smyslu Písma není kolísavý

Petr,nýbrž Písmo a posvátná nauka Krista samého.'"' Proto

církev (a zde se zase Alliakus stýká se spiritualistickým

uením o církvi rázu Husova) jest neomylná a nepotebuje
viditelné hlavy na zemi. Že církev jako obec všech kesan

' Srov. Salembier, iPetruis de Alliaco, 1885, str. 196—197.
" Srov. výše odst. 18.

^ Srov. výše odst, 14.

* »In hiac saora doctriiua nova supereminenter continetur, quid-

quid in aliis utiliter invenituir. Quidquid enim homo extra didicerit,

si noxium est, ibi damnatur, si utile esit, ibi invenitur; et cum ibi

quisque invenerit omnia, quae utiliter alibi didicit, multo abundan-
tius inveniit ea, quae nusquiam omnino alibi invenire potuit.« — Ger-
son, Opp. I. 1616 sq., cit. Salembier, str. 199.— Hus podobn se vy-

jádil, mluv o kacíství Viikleíov; tak i Viklef, v. výše, odst. 20.
' T s c h a c (k e r t, str, 313. — Cf. Salembier, str. 308: »Tanta

est ecclesiae catholicae auotoritas, quod omniis illa et sóla Scriptura
íinmiter est credenda de necessitate saliutis, quam ipsa (se. ecclesia)

recipit, approbat et tradit tanquam ca)tholicam et divinam.«

"Salembier, str. 235—236. — Tschackert. stn 17—19.
Tsohackert správn tu praví, že Alliakus nevyvodil ze svého principu
Písma žádné reformátors'ké uení o církvi a na místo istého Písma jako
objektivního základu církve klade po katoliku vlitou víru v tom
smyslu, že zákon a uení Kristovo prohlašuje za hábit nebo akt vlité

víry. Taik princip Písma jest ohnut a pemnn v magicky sdlené
poznání v-rouoné (1. c, str. 20—21).



Peitr z Ailly a Gcrson o Písmu. 115

nemže proti víe blouditi, jest zarueno Písmem, nikoliv

snad papežem; na papežovi tato výsada nezávisí ani pímo
ani nepímo, ponvadž papež jí nemá; církev universální

má tuto výsadu od Krista, nikoliv od papeže. Papež a jeho

ástená církev nemže míti více než má veškerá a jediná

církev obecná. ímská církev jest sice pední úd církve, ale

i bez ní mže církev býti. Tlo obecné církve zstává živé

životem víry a milosti i bez pozemské hlavy a nemá-li tudíž

za hlavu papeže, má pece hlavou Krista, Kristus a jeho po-

svátné uení v Písmu jest takto základem každé víry

i každé nápravy v církvi , . ,^ Jak patrno, Alliakus splétá ne-

rozlun princip Písma s principem obecné církve, a pon-
vadž tuto církev neodluoval od církve empirické, naopak
s touto ji sluoval, mohl na koncilu kostnickém souditi a

odsuzovati Husa, který inil pesný rozdíl mezi církví Kri-

stovou a církví empirickou a tím, jakož i svým uením
o predestinaci niil celou stavbu hierarchické církve i právo
koncilu jako pravého orjíánu universální církve, na nichž

stála celá nauka AUiakova, Jediná shoda mezi soudcem a

souzeným byla v názoru, že papež mže se mýliti a blouditi,

ale i zde církevnického kardinála uráželo Husovo podmi-
ování výkonné moci papežovy jeho nábožensko-mravní
dstojností a predestinací,"

54, Jako Alliaka, tak i Jana Gersona,^ kanclée
university Paížské a žalobce Husova v Kostnici, zaráželo

Husovo uení o predestinaci a o smrtelném híchu. Princip
Písma jich neznepokojoval, v emž jest podstatný rozdíl

mezi stanoviskem jejich a stanoviskem žalobc Pražských,
Je pozoruhodné, ale z posavadního výkladu pochopitelné,
že v konených 30 láncích, pro nž Hus v Kostnici byl od-
souzen, ani jediný netýkal se Písnua a jeho aplikace nia

osoby a zízení. lánek 25, o odsouzení lánk Viklefových,
jež Hus nazval »bezdvodným, nespravedlivým a špatn
provedeným«, vytýkal se zajisté Husovi, ponvadž se mu

' Srov. Tschac»?kert 23--27. — S a 1 e m b i e r, str, 238—239.
" Srov. Tschackert, str. 222—235, paissiím, D'Ail'ly opa/koval

i vtu Occamovu, že také koncil mže se mýliti; v, Tschackert 189.
^ Liter, v, ap, U e b e r w e g-B aumgairtner (1915) , str, 201.

Základní starší spis jest J. B, S c h w a b v, Joíhannes Gerson 1858.

Novjší A, L a f o n t a i n e v, Jehan Gerson 1906,
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piítalo, že by ony lánky hájil jako pravovrné, a vlast-

ního principu Husova odporu se zjevn nedotýkal. Z pro-

cesu kostnického však víme, že, pokud šlo o lánky Vikle-

fovy, byl Husovi vyítán pražskými žalobci také princip

Písma, jímž kacíství nebo nekacíství Viklefovo mlo býti

zkoumáno a prokázáno/ Hus naopak tento princip a toto

kriterium sporu oteven v Kostnici vyznával,- a není

známo, že by zejména francouzští theologové mu to vy-

týkali,

Gersonv princip Písma jako princip komprom-isní není

zajímavý sám o sob; ale jest zajímavý svým vznikem a

svým reformním dsledkem a jako píklad náramn pouný
proto, že jest to princip muže venkoncem konservativního

a pímo representativn pravovrného na koncilu kostni-

ckém (doctor christianissimus).'' Lze íci, že Gersonv
princip Písma se zrodil z »brutálního a monstruosního«
stavu církve v dob schismatu. Gerson totiž vysvtloval
tento stav z vlády lidských nálezkv, která jak kurii, tak

knžstvo zavedla k pohrdání zákonem evangelickým, bez
nhož pece není spasení ani míru v církvi rozervané sr^his-

maitem. Schisma neodstraní žádný zákon lidský (tedy ani ne

Bylo to vytýkáno nepímo tvrzením, že Hus i po odsouzení
lánk Viklefových v Praze »ab illis cessare non curavit« (Doc.

202) a i po odsouzení v ím »tenuit, doouit et disputavit dociri-

naim dicti J, Wik:lef« (Doq. 203l). Srov. i v láncích Palcových
. 40 (Doc. 222). Další výtky jsou obsaženy v láncích vytažených
»de processu causae«: i. 4. a 8., že Hus bludy Vikleíovy tvrdoš.jn
veejn kázal a hájil v Praze, srov. i. 10, 17; v i. 24 Husovi vy-

týkáno, »quod nulla haeresis debeat exterminari per potenMam, sed

per diiSiputationem in scholis«. Hus odpovídá: »Non est verum, sed

dixi, quod primo Scriptura vel ratione debet convinci haereticus,

siout diount s. Augustínus et BernardusK (Doc. 231—232).

" Srov. -slovní potýku mezi Pálem a Husem, ap. H o e f 1 e r, I.

215. Hus konstatuje, že nesouhlasil s odsouzením lánk Viklefových
nikoliv proto, že by tvrdil tvrdošíjn nkterý z nich, nýbrž že chtl
»audlre ab ipsis doctoribuis scripturais vel rationes pro condempna-
cione illorum articulorum Inborantes.w Srov. i b. I. 262: »quia vide-

batur m.ibi contra comscientiam ad condempnacicnem eorum simipM-

citer consentire, nulla hafoita Scriptura da opposito.«
^ Hus ml Gersonovy žalobn lánky za lživé, ale Alliakus,

uitel Gerscnv, upozornil jej, že kanclé university Paížské »pTO

certo est ita solcmnis doctor, sicut unus in tota christianitate posset

reperirÍ5.« Doc 278, srov. i II. svazek tohoto spisu str, 331, 393, 417.
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papežství), nýbrž jediné božský zákon Písma, jež jest zcela

dostaten ke správ církve . , / Jak patrno, jest Gersonovi
Písmo netoliko pravidlem víry, nýbrž i dostateným a ne-

omylným zákonem správy církevní a vbec základem ve-

škerého práva božského i pirozeného.- Ve vcech víry jest

Písmo dostatené a neomylné proto, ponvadž od Boha bylo

zjeveno a jako intimní projevení Pravdy nemže ani kla-

mati ani klamáno býti; jest v každé ásti své slovem božím,

jež nemže pominouti.' Proti autorit Písma jako pravidla

víry nelze tudíž pipustiti žádnou jinou autoritu, žádný
dvod rozumový, žádný obyej, žádnou ústavu, ani žádnou
observací.^ Než rozumí se, podotýká kanclé, proti autorit
dobe rozumné (bene intellecta) ! Jde tedy o správnou in-

terpretaci Písma a jeho autority. V této otázce jest ku po-

divu opt jistá shoda s názorem Husovým. Pedn v torn, že

Gerson, patrn vlivem svého mystického pojímání revelacc,

žádá pi výkladu Písma mravní kvalifikace interpreta,'' a za

druhé, že tu úpln pomíjí papeže a scholastické autority."

Ale Gerson pikrývá i toto reformní jádro vrstvou myšlenky
církevnické tím, že prohlašuje privilegium starších sv. oct
na výklad Písma' a zejména že jako poslední dvod
authentického výkladu uvádí církev inspirovanou a ovláda-

nou Duchem sv,"" Tak se ocitáme opt u otázky autority

* »Quáid maili, quid periculi, quid confusionis attulerit contemiptas

s. Scriiptuirae uitique suíficicntis pro regimine ecclesiae (alioquiin Chri-

stuis fuisset legislaíor imperfectus), interrogetur experientia.* — Sermo
caram papá 1404, cit. Schwab, Joh. Gerson, 1859, stn. 173, pozn. 1,

— Jinde praví: »Soriptura nobis tvadita est tamquam regula suíficiens

el infallibilis ipro regimine totiuis: ecclesiaistici corporiiS et membrorum
usque in finem saecuU.« — I b i d. 215. — Až uslyšíme pozdji Husa
irlu^ífcího slevy V'klefovými o dostatenosti zákona Písma ke správ
církve, vzpomeme Gersona a pipomeme ho našim papalistm rázu
Pálcva! Pro labilnost názor o papežství Gerson a vbec theologové
reformních koncil jsou argumicntem pímo demonstraním.

" Cf. Kropatschelc, str. 393.

I b i d., str, 389. — »Canon bibliae lex est dei per revelationem

habi'ta.« I b i d.. str. 390 a Schwab, 31S.

Mbid. (K r o p a t s oh eck, str. 388, p. 2.

" Srov. výše odst. 43.

*Kropatscheck, str. 391.
^ I b i d, — Ale i Hus sv. otce pipouštl (odst. 43)!
" Schwab, str. 315 a 317. — »Senisus 1-itteralis, praví na p,

Gerson, judicandus est, prout ecclesia spiritu s. inspirata et gubemata
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církve v praksi, která jak Alliaka, tak i Gersona dlila od
Husa nepeklenutelnou propastí. Dodati sluší, že Gerson
stejn jako Hus mil kacíství Písmem,^

55, Není pochyby o tom, že biblicism theolog pozdního
stedovku býval znamením protestu na jedné a projevem
reformní snahy na stran druhé. Byl znamením protestu proti

»lidským nálezkm«, proti kanonickému právu i proti všem
s tí!m souviste jícím zloádm soudobé církve; v dob schismatu

a reformních koncil byl také znamením silného protestu proti

papežství a hierarchické církvi jako prameni všeho zla. Na
druhé stran biblicism byl projevem reformní snahy v tom.

smyslu, že v bibli byla hledána a nalézána istá víra,

dokonalý zákon života i správy a nejúinnjší prostedek
nápravy jednotlivc i celku,- Máme-li tento smysli biblicismu

determinavit, et non ad cuiusLibet arbitrmm vel inteTpretationeim.a

I b. str, 3)17, p, 1, — Také Hus ozval se proti libovolnému výkladu
(odst, 40) a oteven proti špatnému výkladu Pís'ma od kacív (odst,

48). — O Gersonovi sirovnej K r o p a t s c h e ok, str, 389 p, 4,

' Kací jest, kdo s Písmem nesouhlasí nebo kdo tvrdošíjn od-
pírá »alicui aontento in eadem Scriptura.« Cit. Kropatscheck,
str, 389, p, 1,

' Se stainovisika ist historického jest jisto, že zvlášt vývoij

papežství a schisma psobilo rozhodn i na vývoj biblicismu ve 14,

stol. Mimo theology, jako byl Gerson ve Francii a Matj z Janova
u nás, lze uvésti jeden zjev velice píznaný po této stránce: jest to

pekládání bible do národních jazyk. Pokud se týe
oblasti nmecké, dokázal W, W a 1 1 h e r, že kdežto v dívjších stole-

tích vyškytají se pouze glossy a interlineární verše bible, nastává
14, stoletím nové období celistvých peklad bible; nejstarší z nich
pochází z c, 1340, ostatní z druihé tvairti 14, století. Nová p'oteba
bible vyplývala z otesené víry v papežství, které bylo roze-
rváno a diskreditováno od poátkiu avignoniského pobytu, zvlášt bo-
jem s Ludvíkem Bavorem. Františkáni úastnili se horliv peklá-
dání bible do jazyk národních, a laikové, ztrácejíce víru v papežstvi,
hledali jí v studiu bible. »Konnite man sich danach (praví Walther)
nicht mehr an dem Felsen Peti halten, so suohte man eincn anderen
Halt. Die mehr áusserliche Sttze schien unsicher geworden zu sein,

so versuchte man es mit der mehr innerlichen, mit dem Studium der
Bibel. Eben dieseg verlieh dem Einzelnen das Gefiihl einer gew^issen
Selbststándigkeit des religiósen Besitzes, einer gewissen Unabhángig-
keit gegenber der so grossen Schwanlcungen ausgesetzten Suprematie
der Kirche« (W. Walther, Die deutsche Bibelbersetzuing des Mittel-
alters, III. 1892, str. 716—717), — Tato slova platí nejen o nálad
jednotlivc a lidových celík, nýbrž i o refoirminíoh spiisovatelíoh, kteí
ve svém biblicismu Nacházeli z týchž pedpoklad doibových i mravních.
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na mysli, pochopíme zajisté dobovou souvislost Husova uení
o Písmu jak s theology cizími, tak i s theology domácími,

kterých se nyní blíže všimneme. Pedpokládejme, že Hus
neetl ani spis Occamových, Alliakových a Gersonových,

ale aná spis Milíových, Štítbého a Janovových, nýbrž že etl
a opisoval jen svého Viklefa, Ale i v tom pedpokladu mu-
síme pipustiti, že žil v témže období, jako uvedení theolo-

gové, a že tudíž dýchal týž vzduch odporu, snahy i nadje,
jejž dýchali všichni reformní horlivci tehdejší. To platí spe-

ciáln o Husov pomru k jeho pedchdcm domácím,
Nelze-li diokázati slovnou závislost miezi pedchdci a násle-

dovníkem, pece jiest tu niepoprná souvislost a soudržnost

ideová, nesená týmž proudem vývojovým a projevující se

obdobami týchž zásad a snah; rozdíl mezi nimi není zásadní,

nýbrž pouze stupový, jak jej psobil dynamism piroze-
ného vývoje. Idea Písma jako pramene a normy víry posky-

tuje k tomu jeden z mnohých píklad,^

U prvního eského reformátora, Milice jest pozoru-

hodno prakticko-ethické pojetí a cenní Písma, což jest pi-
rozeno u muže, jehož konverse stala se pod dotekem slov

evangelia a jehož celá reformní innost byla ovládána bi-

blickou ideou slova, zákona a kíže Kristova." To však ne-

znamená, že by ono pojetí nebylo podloženo theologicky;

naopak musíme pipustiti, že všechny ethické snahy Milíovy
opíraly se o dkladnou erudici theologickou zvlášt patri-

stickou, kterou teprve budoucí bádání rukopisné bude moci
oceniti,^ Pi ideji Písma jest nejprve pozoruhodno, že Milí

' Na tuto vývojovou a iideovoiu souvislost poiuJcaiziuje proti nepo-
rozumní Loserthovu a ]. ode dávna ve svýdh spisech Novotný,
si-\n. z poslední doby jeiho' Náboženské hnuití eské ve 14. a 15, stol.

(Praiha 1915) a< oba pedcházející svazky pítomného díla (ipassim).

Srov. K Y b a 1, Milív sen (Gollv sborník 1906), str 1 sq. —
Týž, Matj M. z Janova 1905, str, 9, 23. — Co vypravuje K r o p a-

t s c h e c k, 1). c, str. 64—66, o biblicismu Milíov, jest nechutné poví-

dání kompálatorovo.
' Ze zevnjších svdectví o erudici Milíov srov. vypravOArání

Janovovo, v Reg. III. 363, kde se vytýká jeho »literatuTa exuberans
et doctrina« a že byl »sapiencia et omni verbo doctrlne divcs« (I,

Cor. I. 5). Podrobnji to Janov vyikládá, tamže, slovy: »Enimvero
cum íta predicabat, ut dicitur, supra hominum poissibilitaitem creber-
rime, non tamen contingebat ipsum umquam a copia scripturarum



120 I. O náboženství, víe a Písmu.

podle sv, Augustina rozeznává, podobn jako Hus (v, výše

odst, 13), dvojí pravdu: jednu pravdu nestvoenou ili

pravdu pravou a celou, nezmenšenou, a potom rzné pravdy
stvoené, zmenšené, z nichž jedna jest pravda života, druhá
pravda uení a tetí pravda spravedlnosti/ Obojí pravda

jest obsažena v Písmu a jest pedmtem studia pravé theo-

logie, Milí mluví ast ji o theologické nauce, nazývaje ji

duchovní moudrostí Ježíše Krista nebo vnou moudrostí,

-

a vždy ji staví na odpor moudrosti svtské, pýše ábelské
a pošetilé filosofii/' Odpor tento zdvižený ve jménu jedno-

duché pravdy evangelické a pravé nauky theologické jest

první ddictví Milíova ducha, jež dáno bylo bojícím se

jména Pán v dobách následujících, U Milice vznikl snad
spontánn ze studia Písma, ale byl patrn utvrzen výroky
sv, otc a uitel církevních a snad také prýštil ze skute-
ného poznání pavdy theologické v jeho dob,^ Milí žádal

deficeTe biblie vel doctorum, sed, qxxid est supra modm hominibus
altm et mirabile, quantuimcumque auctoritatem de byblia vel de
dcctcribus ad suum propositum faciliter producebat, et in dícendo
inchoata, quamdiu necesse fuit, ad materiam ipsam ordinarie secun-

dum textm loquebatuT, et sic quasi communiter unam auctoritatem

byblie vel doctoruim ad unam columpnam, quandoque ad duas et

ampliuis expedite declamabat,« O jeho pcstillách Janov praví, že

viion sensu suo hatundant, sed pocius soriipturis sanctis, byblie et

doctorum« (str. 364). I b i d. 363 se praví, že »continue magnos libros

conportabat et propria manu conscriibebat«, dávaje je co den opi-

sovati dvma stm klerik. Na diktování vztahují se asi ona slova

o citování z pamti. Na jeho dosud neprczkcumaný výklad Morál
ehoových upozoTuje Novotný, Náb. hnutí 73.

^ Pestila Grácie dei, cod. univ. Prag. III. D. 20, (pars hiema-
lis), f. 151a.

' Ibid. 102a.

' Ibid. 102a. cod. XII. D. 1 (pars estivalis), f. 15b, 91b.

* Srov. výroky Milíovy proti obroným mistrm i proti jejich
vdátorství: »Sic ergo prophetis et laycis datur novus amniis, ut,

aibiectis opinionibus et fallaciis et dispuitacionibus vanis, sentenciis
divine scripture induatur. Unde scribitur Hester VIII. 5: »0bsecTO,
uit novis epistolis veteres Aman litee, insidiatoris et hostíš Judeorum,
corrigantu(r.« Hec petebat Hester a rege Asuero, Ita eciam ecclesia
sancta rogare debet dominm, ut veteres epistolas omnium opinionum
philosophicarum et loycarum corrigat, et novis epistolis, i. e, evan-
gelicis documentis, S'alutem verorum Judeorum sivé confitencium pro-
curet simplici veritate evangelica, que sóla sine fallaciis et subtili-

tatibus omneš errores heresum deprehendit. Et hec est nova doctrina
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místo školské sofistiky, logiky a fhetoriky theologicko-filo-

sofické theologii prostou, založenou na pravd a lásce evan-

gelické a nikoliv na umních,' Podobn žádal prostou a

bolubií víru podle uení sv, matky církve,- Pokud Písmo sv.

jest normou víry, Milí blíže nevykládá, nýbrž jen vytýká
autoritu Písma jako mravní moci a jako spasného pro-

pro nove anno, quia gimplices, stulti et ydiote surgunt, veritatem

sírti-plicem predicantes et inveterata reoíia de novo reficicntes, vita

nova piscatores evangelicos sequentes, trahunt fideles ad Christum,

Quod cum Christus cum discipulis faciebat, dicebant Judei contra

eum (Marci 1, 27): »Quenam doctrina hec nova.« erte et nunc nova
est, quia n-agistris et religiosrls et philosophis et loycis magna con-

templantibus et magnas prebendas et prellaturas venantibus et piscan-

tiibus, et omni anno fere novám loycam facientibuis et iterum de-

sbruentibus, et antiquií linguiis antiqua mendacia [loquentibus], alias

(lacunal, aliis fato credentibus, ailiis predestinaoioaii et libero arbiitrio

detrabentibus, aliis mundum ab eterno fuisse vel materiam primam
priono principio ocetemam fuisse dicentibuis, surgunt interim indocti

et linguis locimtur novis et rapiunt celum, et illi cum doctrinis suis

demerguntur in infernum cu'm suo auctore, sicut Augustinus dicit

Super Psalmo CXLT: »Quis est Aristoteles? Aput inferos contre-

mÍEcit.« — Grácie dei, p. hiem,, 1, c, f, 84b—85ai. — Podobn i b i d,,

p, evistalis, f. 58b—59a (proti: pbilosopihia, loyca et scphistica ab

ydolatris tradita, philosophia naturalis opak: theologica veritas: a

caritas expressa in evangelica lege, místo celé v, ap. Kybal, M. Matj
z Janova, str, 198, p, 4), f, 91b (proti; apparcns lumen tumentis

retborice et assimililaita claritas philosophice vanitatis, opak: verax

splendor theoloice disciplin), f, 93b (exercitacio abusivarum disputa-

cicnum et íallaciarum sivé novarum loycarum a, dále: subtilitas ter-

mincrum abusive sumptorum et fucancium colore meretricio verita-

-tem seduxit in erroTes). — Milí patrn znal nkteré soustavy filoiso-

fické své doby a posuzoval je pod vlivem sv, Augustina.
' Cf, Grácie dei, p. estiv,, I, c, f, 58b, proti filosofii staví se

»élementa vel eciam rudimenta lieologice veritatis« a dále proti tm,
»qui ex vírtuítibus moralibuis pihilosopihie naturalis putant se posse sal-

vari, nescientes caritatem expressam m evangelica lege.« — I b i o,

f, 93a: »Et hoo (píklad sv, Augustina, jenž m! »dootriam s, theolo-gic

ex revelacione Spiritus sancti«) est contra illos, quii dicumt quod
theologia non possit intelligi, nisi per artes vel sine artibus,« — Cf,

Abortivu«, cod, univ, Prag, I. D, 37, f, 199a, col. 1, (potesl ab hiumi-

libus theoliogia intelligi). Srov, též Kybal, M, Matj z Janova, sír.

202, pozn. 2,

^ I b i d., p, estiv., f. 19b: »Ne ergo curiose queramus, perscru-

tando opera Trinitatis, ne quis nostrum tamquam perscrutator mage-

statis a gloria opprimatur. Ideo simplici et columbina fide credamus,

quod ita sit, sicut nos s. mater ecclesia docuit, donec hec, quod cre-

dimus facie ad faciem videainus.«
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stedku. Myšlenka o spasitelnosti Písma jest u Milice vskutku
pozoruhodná, a nelze ji pi známé cirkevni pravovrnosti
jeho peceovati. Vyplynula nepochybn z obvyklého ná-

zoru o inspiraci a božsikém autorství Písma a splynula

v mysli Milíov se spasitelnosti církve vbec. Podle nho
bylo totiž evangelium diktováno v nebi od Nejsvt jší Tro-
jice, a proto Jan Ktitel, který první mezi lidmi evangelium
kázal, byl andl, ne sice pirozeností, ale úadem a mož-
ností,^ Obsahujíc boží pravdu, jest Písmo jako isté víno,

které obveseluje srdce lovkovo, tšíc v souženích,- a jest

jako silný chléb sytící lovka proti bojm a pronásledování

nepátel,^ Duch sv, uvádí dvemi kázání ili Písma všecek lid

do ovince církve, a jako dvee brání vlkm vstoupiti do
ovince, tak Písmo chrání a uzavírá církev, t. j. prosté a vy-

volené, ped kacíi, pokrytci a tyrany. Proto ti, kdož nevstu-

pují do církve Písmem, jímž vyvolení spaseni bývají, nýbrž
falší a lichocením, nevstupují dvemi a jsou zlodji a lou-

pežníci.' Naopak kazatelmi pravdy otvírá Duch sv, dvee
Písma, zvlášt v soužení, a pijímá je do hradu pravdy a

potom i do královsví nebeského,^ Tedy Písmo uvádí všecky
lidi do církve, ale toliko vyvolení bývají jím spaseni. Rovnž
toliko vyvoleným jest Písmo oteveno a lánkovit rozlišeno,

tak že cokoliv dsného zazní, oni porozumí a Boha pochválí;

naproti tomu špatným hmní nerozlišené strachu nahání,

tak že zmateni nerozumí vli boží pro híchy své . .
," Vvvo-

lení rozumí Písmu, ponvadž Duch sv. jako slíbený duch
pravdy uí je pravd a penáší je ze smrti písmeny k duchu
oživujícímu, ve kterém jediném uložena jest všecka pravda
Písma,

^

Jak patmo, koní biblicism Milív v spiritualismu'

' I b i d., p. estivalís, f. 33b,
' Ibi d,, tp, hiem,, f, 102a.
' Abortivus, 1, c, f. 100a, cd, 2,

^ Grácie dei, paxs estiv,, f. lib, cf, K y b a 1, 1. c, str, 199, p. 2.

" Ibid., f. 11a,
' I b i d., p. hiem,, f, 72b,
' I b i d,. í. 151a,

Tento spiiritualíisni jeví se též v Milíóov oblíbené ei o duchu
sv,, jenž jest v nm a jenž mu dává chulnati rozum Písma, Srov. jeho
Revelatio Antichristi, Regulae, III. (rejstík sub voce: Milicius a Spi-
ritus).
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a vzdaluje se tak nevdomky od církevního základu vrou-
ného, ze kterého byl vyšel. Souvisí to nepochybn s Milío-
vým kultem slova božího v ústech kazatel. Slovo boží podle

nho vlévá v nás sladce píjemnost Ducha sv,^ a takto

mže nás lehce reformovati a pivésti k podobnosti Bohu. ^

Jet slovo boží Kristova pravda a tím Písmo, ^ Proto i ka-

zatelé slova božího jsou andly ili zvláštními posly Bohem
vyslanými ke spáse vících,* Ti pak pirozen jsou onmi
vyvolenými, kterým výhradn Písmo jest oteveno a kteí
také Písmem spasení docházejí. Jsou to v podstat Husovi
pívrženci, jak na: svém míst uslyšíme,

56, Biblicism nejvlastnjšího žáka a pokraovatele Milí-

ova, Matje z Janova, mžeme vyložiti pesn gene-

ticky i dogmaticky." Nepochybn Milí svým životem i svou

inností, ízenými podle ideálu zákona Kristova, vzbudil

v Matjovi hned v mládí onu lásku k bibli, kterou týž po-

tom vyznal ve své konfesi biblické zpsobem pímo ma-
nifestaním," Tato láska se utvrdila etbou spis, resp.

výrok sv, Augustina a Jeronýma o Písmu jako základu
poznání theologické pravdy, nezbytného každému vzdla-
nému kesanu. Stalo se to nejspíše na universit Paížské,
kde také etbou historií prvních svatých byl Matj po-
nuknout k tomu, aby stále s sebou nosil text sv. bible k du-
chovní útše, k stálému sebevzdlání i k obran.^ Následo-
valo stálé studium bible, které stalo se pímo vášní v po-
zdjších letech, kdy trpké zkušenosti životní s jedné a

podivuhodné vidní Pražské komedie s druhé strany vtiskly

Abortivus, 1. c, f. 36b, coll. 1.

"
I b i d,, f, 20ib, col, 2.

Grácie dei, p. hiemalis, f. 12% (vcnbuTn dei sivé veritas, quod
est Christus) a Abortivus, f. 52b, cdl. 1 (nichil autem sic purgat et

mundat sicud verbum dei vel Scriptura).
* Grácie dei, p. esitiv,, f. 32b.

' Biblicism Tomášeze Štítného mžeme v této pehlídce
vzpomenouti pouze per parenthesim, ponvadž jest v podstat zcela
nepvodní a jen slab projevený. Srov. Knížky nauení kesanského,
vyd. V r f á t k o, str, 83 o právech súdovýcdi a Písmu; v, i Novotný,
Náb, hnutí 211—212.

Regulae Veteris et Nk>ví Testaimenti, ed, K y b a 1, vol. I, str,

11—12.
' I b i d e m, 12—13. — Srov, K y b a 1, M, Matj z Janova, str. 25.
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mu péro do ruky. Pro vývoj i povahu biblicismu Matjova
jest pozoruhodno, že se opíral, aspo v daleké vzpomínce,

o vzor »našich otc« prvotní církve a že se vyvíjel i utváel
vdomé bez spoléhání se na pozdjší »doktory«, o jejichž

knihách autor oteven vyznal, že jest jich v boží církvi

tolik, že je zvlášt chudý filosof, jinak zamstnaný a kající

se, nemže ani bedliv proísti/ Neznamená to, že by Matj
studium theologie zanedbával nebo zcela opomíjel, nebo
hned uslyšíme, jak vysoce si theologie vážil, nýbrž jest

v tom vdomé redukování theologického poznání na bibli a

na první uitelé jako jeho holý a zdravý koen. Pro biblický

purism Matjv jest také píznano, že se obrací i proti

postilám evangelií a vbec proti glosování Písma,'-' Tím jest

dáno východišt jeho biblického principu po stránce jak

vrouné, tak i mravouné.
Není pochyby o tom, že Janovv pojem Písma noeticky

a dogmaticky souvisí s pojmem pravdy a pojem pravdy
s pojmem víry. Vc byla vyložena na jiném míst, kde také

ukázáno na realism Janovovy theodicee ve formé Augusti-

nov," Zde staí vytknouti, že pojem pravdy (veritas) jest

u Janova nejen pojem nábožensko-metafysický, znamenaje
Boha jako nemnitelnou a vnou formu ili ideu všech

tvor, nýbrž i pojem dogmatický a mravní, znamenaje Kri-

sta a obsah jeho uení i zákona všeho náboženství kesan-
ského. Pravda jest materiálním i formálním objektem víry,

nebo všecky lánky víry z pravidla víry pocházejí a k její-

mu poznání »in credendis« smují,* Víra sluje u Janova
také moudrost Ježíše Krista'^ a má vyslovený smysl ethický:

znamená nejen uvdomlou víru v syna božího, Ježíše uki-
žovaného, nýbrž i vrnost vi Ježíšovi v jeho dom, sv,

církvi, radostné odíkání se vlastní vle pro Ježíše a vyvo-
lení Ježíše za jediné a nejvyšší dobré.'' V tom smyslu autor

mluví o u'tváené víe Ježíše Krista a praví, že tato víra jest

' Ibid. 13—14.

M b i d. 3. — Vc1. III, p. 357. — Vol. IV., p. 297.
' Srov. K y b a 1, 1. c,, str. 82 sq., 156—157, 168, 192,

Regulac, II, 16. — Vol. IV. 293 se pímo praví, že »fides est

summa et prima veritas.«
' Regulae, I, 296.
° Regulae, I, 9.
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poátkem ili matkou veškeré ctnosti (podle ep, k Žid, 11,

6), vyžadujíc pro sebe veškeré ctnosti a úinnéliO plnní bo-

žích pikázání/ Jako taková poíná psobiti od jediné lásky,

^

a psobíc láskou a ústíc v živou nadji, stává se životem vnit-
ního lovka podle boha stvoeného , . .' Toto mravn-du-
chovní pojetí víry jest pro Janova karakteristické, a samo
o sob neznamená nic nového: jest to v podstat známé
idealisticko-voluntaristické pojetí sv. Augustina, podle n-
hož víra jest chtní a zárove milování*; intelektuální pojetí

víry jako cesty k poznání a nazírání {lumen intelligibile) Ja-

nov nechal úplln stranou, v emž jest rozdíl — ovšem zcela

nevdomý — mezi vírou jeho a scholastickou vírou Husovou.

Za prameny a normy zjevené víry uznává Janov nejen
Písmo, nýbrž i tradici. Tradici uznává v míe daleko hoj-

njší než Hus a v tom ohledu nelze o plné pravovrnosti Ja-

novov v nejmenším pochybovati; souviselo to patrn s ire-

nickou povahou autorovou v otázkách autoritních a není vy-

loueno, že tu psobil spolu i vliv paížských uitel, zvlášt
Alliakv nebo jiného autoritativního a autority milovného
theologa na Sorbonn. Mžeme íci, že náš Paížský mistr

pijímá celé živé magísterium církve víry (svdomí) i soudu
se týkající, vyhrazuje ovšem pi tom první místo Písmu,

resp .zákonu Ducha sv.'^^ Je v tom stupovitý rozdíl od Huisa,

' Reáulae, III. 349.
' Regulae, IV. 345.
'^ Reilulae, I. 97. — Ibid. 136 Janov dokonce uraví, že »omne,

quod non est de fide, peccatum cst.«
* Augustin, De spir. et litt. 33, 57, cf. S e e b e r g, Lehrbuch der

Dogmengesoliichte, sv. II, 2. vyd, 1910, str. 376.
^ Místa sem hledící jsou uvedena ap, K y b a I, str. 83, p. 2 a str.

89, p. 1. — Hlavní jest v lib. III, tr. 4, dist. 4, c. 30, ed. Reg. II, str.

259—253 a teba je ísti celé. Jádro je v prohlášení autorov (také

Hus v Elucid. £idei podobné proMášení uinil]: »ego puto coram do-
mino meo Jhesu crucifixo, quod lex Spiritus sancti et evangelium
expressm et divulgaitum et patres ordinarii plebium, utpote piapa,

episcopi et plebani, et opitulaciones eorum, omnino ista sufficiunt

ad direccíonem legitimaim omnem communitatem populorum et quem-
liibet hominem singuilariteir de communiitate; suffioiunt inquam ista

prenotata ad omnem questionem dissolvendam et ad omnem causám
in foro ccnsciencie et in íoro iudicii dis^cuciendam, addita supradictis

scriptura Veteris et Noví Testa,menti« (str. 263). Janov uznával i pp-
estné a starodávné oibyeje, ibid. c. 31, str, 264 sq. (cf. K y b a 1,

str. 89, p. 2).
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který rcduikoval, jak víme, tradici na prvotní církev, ne-

uznávaje definicí církve další leda potud, pokud souhlasily

explicitn s Písmem. Ale jest jistý rozdíl i od Alliaka, který

sice stejn jako Janov iní základem biblické víry Krista,

ale pipouští i odlouení partikulární církve ímské od církve

universální, kdežto Janov v podstat drží se církve ímské
i jako depositariai víry.

Podobné rozdíly vidíme i v otázce Písma samého, Ja-

nov sice nazvvá Písmo také eí boží (sermo divinus), slo-

vem božím, soudem božím, ba i duchem Ježíšovým,^ avšak

pece jen iní rozdíl (který potom u Husa mizí) mezi

Písmem a zákonem božím. Tímto zákonem jest podle nho
Kristus sám jako první pravda ili vná idea a forma všeho

tvorstva. První pravda jest pro každého rozumného tvora

nejvyšším pravidlem (regula) poznávání a inní vlastního

dobra; pokud rozumný tvor, poznávaje pravdu, také podle

pravdy jedná, tehdy a potud jest v pravd a jest v pravém
ád i požívá dobroty všehomíra. Ale rozumný tvor, nema-
jící podle stavu svého híšného života vlastního svtla, po-

tebuje osvícení svého kontemplativního rozumu (syndere-

sis) bohem a: za tím cílem byly mu sdlenv postupn ti zá-

kony (zákon pirozený, zákon psaný a zákon milosti] ; tyto

byly dotvrzeny desaterem božích pikázání a lánky ke-
sanské víry, a pokud se týe zvlášt zákona milosti, byly

ozejmny svdky pravdy, t, j, proroky, vtleným Kristem
a apoštoly, muedníky, vyznavai a uiteli. Zákonem milosti

nyní platným vepsal nám bh svoji pravdu vnitn i zevn;
vnitn posvcením Ducha sv,, milostí ili láskou, a zevn
skutky spravedlivými a božskými, svátostmi, jež milost ob-

sahují a psobí, jmenovit svátostí oltání. Zákon milosti

jest poslední podání zákona ili poslední veosání pravdy
lovku a jako takové jest to nejdokonalejší a nejdostate-
njší pravidlo života i soudu,- Obsahuje jediné pikázání

' Srov. Reáuiae. I

—

IV passim (v, rejstík s. v, Scriptura),

^ >^Sola igitur ultima tradiicio legis vel tercia íncripcio veritatis

est homini perfectissima regula atque suíficientissima ad vivendum
et per quam omnis iusticia plene vaJet examinari et congnosci, per
quam omnis iniquitas facile potest deprehendi et eviteri, per quam
dicrecio plena s^eu noticia potest haiberi non tantum imstorum ho-
ninium et iniustoruim vel prophetarum íidelium et inpostorum, sed
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lásky, v nž shrnul' Kristus i desatero božích pikázání
i svoje evangelium. Zákon Kristv poznáváme zevnit stá-

lým uením ducha sv. a zevn radami svatých, Písmem bož-

sky inspirovaným. Písmo podle Janova není tudíž samým
zákonem, jako uil Hus, nýbrž jen zevnjší pomckou k po-

znání vepsané pravdy, která má obsahem, jak eeno, lásku

a formou i výrazem svátost oltání, jež jest takto sumou
zákona kesanského,^

Uvážíme-li tento logický etz vývodv ueného mistra

Paížského, musíme íci, že jest tu schematického principu

Písma velice málo, ale za to hojn biblického idealismu a du-

chového subjektivismu, jenž jest základní notou všech e-
ských reformátor doby pedhusovské i husovské." Pozoru-
hodno však jest, že spolená idea pijímá U( každého jinou

formu a nalézá jiného výrazu nebo aspo jiné motivace.

U Milice jest to prostý Duch sv. jako slíbený duch pravdy,
který Písmem otvírá bránu církve a nebes; u Janova jest to

inherující pravda jako odlesk skutené obecniny — první

pravdy, kterou poznáváme stálým uením Ducha sv. a

Písmem; u Husa jest to moudrost boží jako dar Ducha sv.

pebývajícího milostí v lovku bez smrtelného híchu. Vše-
cko to jsou jen rzné zpsoby téhož principu, ale patrno, že

u Janova jest tento princip dedukován nejfilosofitji a d-
sledn z jeho realismu, bez pomoci zvláštních pojm theo-

logických, jako jest pojem církve a pojem milosti u Husa.
Tuto dslednost uvidíme i v Janovov pojmu církve (jakož

vbec pojem církve souvisí logicky s pojmem Písma a víry),

ale již zde jest patrno, jak malé místo »Sola Scriptura«

u Janova zaujímá. Co Hus vykládá na p. o dostatenosti
zákona Písma pro správu církve, to Janov pekládá do vyšší

eciam spirituum, ao ex des sint vel non, et omnium virtutum et vi-

ciorufm in hornin chTiistiamo, qui est perfecte particeps spiritus Jhesu
Chiristi.« — Reguliae, II. 16,

^ O první pravd ai zákon lásky viz zejména Reg. II, passím
(v. rejstík s. v. Veritas a Lex), — Výtklad ap. K y b a 1, str, 82 sq
a 157.

^ Jiniaik by se mohlo tajké mluviti o biblidké zbožnosti nebo bi-

blickém náboženství našich prvních (a nejen prvních) reformátor,
která byla zvlášt srdená u Milice a u Janova, jak již ze zpsobu
eí jejich o bibli na jevo vychází. Srov, Reg, I

—

IV, rejstíky s. v.

auctor et biblia.
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polohy ideové, kde vládne jediný zákon Krista jako první

pravdy, jehož Písmo jest toliko zevnjší pomckou pozná-

vací. Patrno, že Janov tímto stanoviskem pehodnocuje
Písmo i církev, a a nepopírá jednoho ani druhého, pece
zakládá novou »civitas dei« augustinsko-katolickou, ve které

s výšin první pravdy prýští se pramen lásky a ten ústí

v srdce posvcených astým pijímáním svátosti oltání , , /

Vytkneme ješt nkteré podobnosti, resp, nepodobnosti

z biblicismu M. Matje, které pozdji nalézáme nebo nena-

lézáme u Husa jako pvodem spolené, ale vývojem hnutí

obmnné ddictví eských biblicist v dob pedcházející

kazatele betlémského. Jako Hus, tak i Janov uznává Písmo
za dokonalý princip theologický; rozdíl jest v jiném výrazu
nebo akcentu, Janov mluví o »dokumentech« Písma,- o »skále

pravdy Písem«', o »nejpevnjší skále a vži Davidov tisíci

štíty chránné«i' zhusta obrací se proti zlehování a opo-

vrhování Písmem,"' a proti vulgárním výrokm falešných

prorokv o voskovém nosu Písma'' a o plevách v bibli zby-

lých vytýká energicky, že cokoliv jest v kanónu bible, jest

všecko zrno plné vného spasení a pravdy. Jako proti zne-

vážení Písma, tak protestuje Janov i proti znevážení theo-

logie, oné vdy, která prý jediná mže spasiti duše vících
nebo jediná jest blízká spasení.'^ Korrelátem znevážení
Písma a theologie jest protžování studia kanonického práva
a vláda lidských nálezk, proti emuž Janov horlí s intensi-

tou nemenší než jeho souasníci v Paíži, Alliakus, Gerscn,

^ Co zde vyloženo nebo jen naznaeno, bylo eeno podobn
(nikoliv sitejn), ap. KybaJ, 1, c, str, 82 sq,, a bylo by nyní možno
široce doložiti doklady z vydaných svazk Regulí, Poslední vta
fest parafrasí slov o »torrens voluiptati)S« a »civitas dei«, v Reg. I.

64—65,
' Srov, Regulae, I. 204, II, 272,
' Reg, I. 1€0,
' Reg, IV, 298.
' Reg. I. 275, III, 19, 109, 149, IV, 88, 130—131, 237, 298, 299,

306, 357. 398,
" Reg, IV, 88,
^ Reg, IV, 238. srov, 37 (patrno, že onen výrok & zrnu jest podle

sv. Auguistina a Jeronýma") a 297 (o semeni).
" Reg, III. 129: »Ecce enim, hodie beata theologia et sóla, que

potest sahae animas íidelium, vel sóla vicina saluti, propter tales

t a talibus patitur contemptum.« — Srov. IV, 237—238,
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Langenstein, i v Oxfordu, s Viklefem v ele-^ Zajímavo jest,

že jak ono velebení theologie, tak i toto hanní kanoni-
ckého práva a nálezkv u Husa vyškytá se v míe zcela

nepatrné, nepochybn proto, že se tu vdecký interes

Husv jednak tlumil s ohledem na jeho protivníky-theology

(jinak z Viklefa mohl pejmouti hojné partie protinález-

kové), jednak se obracel jiným smrem kritickým. Kdežto
Janov útoil na nálezky jako kus systému církevní správy,

kterou aspo v praksi uznával, Hus zamítal nálezky radi-

káln a bez dlouhých eí, ponvadž nechával stranou cír-

kevní ohledy a stál na plnosti »nauky evangelické« (srov.

výše odst. 38), ím více se mnil pojem církve jako spas-

ného ústavu, tím více mnila se i kritika nálezk a tradice,

jež s ním úzce souvisely.

Ješt jeden moment dlužno vytknouti, kterým biblicism

Janovv liší se od biblicismu Husova práv pwo rznost zájmu
a stanoviska naukového, Janov sice v úvod k svému dílu

praví, že pebožské pravdy bible jsou jasné a samy sebou
zjevné (lucidae et per se manifestae),- a také že slova Je-
žíšova (jak patrno z evangelií) byla struná, prostá a poho-
tová,^ avšak na jiných místech vykládá, že Písmo ony vci,
které v tajemství pronáší nebo které prorokuje o asích bu-
doucích, pokrývá obrazy a penesenými obraty, tak aby jich

nikdo nemohl oddlen ? podrobn s jistotou vyznaiti,

leda ten, kdo jest duchem inspirován a zvlášt o tom d-
vrn pouen; to platí speciáln o tajemství a dob Anti-
kristov a vbec o posledních dobách svta; zjevn však
Písmo mluví (a to v epištolách sv, Pavla a jiných apoštol)
o církvi v celku i jednotlivostech a o jakosti spolených ne-
estí; vzhledem k tomu, že pokrytci nedbají jíž Písma ani

napomínání sv, uitel, ukryl prozetelný Bh nové tresty

na n v Písm pod podivnýnú obrazy, jež budou v náležitý

as zjeveny,* Patrno, že tu Janov podléhá píliš své escha-
tologické nauce o Antikristu a i>od vlivem jejím pikládá
Písmu tajemný smysli v míe u jiných theolog neobvyklé,^

' Srov, K y b a 1, str. 198.
' Rcg, I. 12.

" Reg, II. 48.
* Reg. III. 87. — Cf, Reg, IV, 325. 399,

Zaiímavo všaik, že Jemov také vyznává, že ssen-s-us literalis vel

Kybal, Uenf M. Jana Husa. 9
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inorodý Hus byl prost apokalyptických píšer o mysti-

ckém, resp. allegorickém Antikristu a proto i jeho exegese

Písma byla prosta tchto pímsk, U Janova jest to patrné

ddictví Milíovo, které na Husa nepešlo.

57. Od Matje z Janova vede pímá cesta k Jakoub-
kovi ze Stíbra, druhovi a nástupci Husovu na vinici

Pán. V Jakoubkovi jest ovšem více než pímé pokraování

v ideách Janovových a teprve budoucí všestranné bádání

ukáže všecky koeny i plnou povahu tohoto složitého du-

cha. Po stránce theologicko-dogmatické znamená Jakoubek
zvláštní synthesu díla nejen Janovova, nýbrž i Milíova,

jakož i Husova a Viklefova, a to synthesu (nikoliv syste-

matiku!) pizpsobenou dosti samostatnou prací intellek-

tuální asovým potebám a otázkám víry i mravu, obadu
i kultu,^ Vzhledem k malé známosti Jakoubkovy theologie,

zvlášt dležité pro další vývoj husitské nauky, uvedeme
podrobnji její podstatné kusy, a to pedevším o vcech víry

a Písm.a.

historicus (Starého Záivona) est ymmobile fundamentm omnium sen-

suum miisticorum in scriiptura«. Reg., 1. V. Cod. Unirv, Prag. III. A. 10,

f. 137b, col. 1.

' Poslední karakteristiiku j>ovahy a díla Jakoubkova., již podal

Zd, Nejedlý v Djinách husitského zpvu, 1913, »tr, 58 sq. nemáime za
správnou. Podle Nejedlého Jakoubek byl systematikem ne originálním,

ale písn logickým, jenž dovedl ve své theorii slouiti nauky dvou
svých uitel, Janova i Husa, tím, že vlastní spekulativností pekle-
nul rozdíly, jež mezi nimi se jevily, a tím vytvoiti jakousi summu
htisitsikých názor v rozmanitých oborech, zvlášt však v otázkách
liturgických (str. 58). Jakoubek byl prý opravdu »hlavní tvrce a
stanovitel veškeré nauky husitské«, jak jej nazýval Palacký, roz-

umíme-li naiukou práv pesnou, až dogmatickou formulaci pedpis
na rozdíl cd volného vzletu idejí Husových (str. 59), Podmínkou sou-

stavnosti Jakoubkovy byla ona písná vcnost, která zase tkvla v ab-

solutním theoretismu jeho ducha. Ale theoretinost Jakoubkova zvrhala

se v doktrináství, vedla k roz^poru mezi theorii a praksí, k rozhod-
nému radikalismu, jenž se jevil zvlášt v reform ritu a liturgie až do
r. 1417, kdy tato reforma byla pedevším ješt vcí spekulace, až Tá-
bory byla zatlaena do pozadí (str. 62.), Jako duch chladn speku-

lativní a doktrináský, pedistavuje Jakoubek ve výA^oji umní a kuiltu

hiusitského kultunni negativnost a proti Husovi krok zpt (str. 63). —
Jak eeno, celou tuto konstrukci Nejedlého považujeme za ne-

správnou, jak z ukázek jeho vrouky, jež v textu podáváme, bufde

samo sebou patrno.
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Každý, kdo pistupuje ústy nebo myslí k Bohu, musí
bvti podle Jakoubka zapálen a osvícen jistým živoucím
svtlem víry, nebo v tom svtle mže nazírati i všemo-
houcnost boží, i nepravost vlastní/ Víra jest vskutku jakési

božské svtlo, které osvcuje duši, tak aby tato vidla své

budoucí osudy, špatné i dobré, t, j. trest odsouzení i odmnu
vnou. Tato víra ídí všecky skutky lidské, úinkujíc
(podle Glossy) láskou a osvtlujíc dobrotivost i krásu boží,

tak že z onoho svtla povstává k lásce boží, zamítající život

pítomný a nazírající život budoucí.- Prostji eeno podle
sv, Augustina, víra jest svtlo, které osvtluje lovka, aby
poznával boha i dobrodiní jeho; lovk, poznávaje vírou

boha, nemže nemilovati boha, protože není víry bez lásky ,^

To jest stará víra apoštolská ili víra živá láskou k bohu a

i bližnímu a odíkáním sebe i svta;* ale zapomenutím a

zavedením nálezkv lidských potuchla, tak že když nyní
k pamti se vrací, zdá se novou a lidé ji vyznávající jsou

nazýváni »novovrci«.^ Apoštolská víra jest v podstat to-

tožná s t, zv, vírou katolickou, kterou se rozumí apoštolská

autorita v tom smyslu, že všecko, emu se uí na základ
apoštol (ex fundamento apostolorum), vychází ze stolice

apoštolské (procedit a sede apostolica),® Jinak však rozli-

^ Cod, univ. Prag. IV G 16, f, 41b M. Jacobelli de Misa Ser-

n;ones, sermo 13, — Cf, Postilla latina, Cod, Musei Boh. XIV E 14,

f, 55b Sermo 36: »illa -viita consistit in dilcccíone deí et eius sincera
contcmplacicne et vivaci fide , , ., et hec est vita invisibilis, que mani-
festatur ex operibus, quando homo contempnit mundtwn et adheret
deo,«

= Cod. Mus„ 1. c, f. 122b Sermo 78,

' I b i d. 1, 152b Sermo 89,

' I bíd, f, 123ib—124a, 1. c,

° L- c, f. 152b: »quando illa fvdes antiqua apostolonim predi-

catuir, dícunt, quod sit nova fides, et hinc appellant tales »nowo-
wiercze«; ymmo antiquam fidem predicant, sed quia dilapsa est a me-
moria et iam ad memorieim reducitur, ideo apparet eis esse nova,« —
Cf. ibid, f, 155a/b Sermoi 91: »0, mirabilis est fides apostolica, illa,

que in adversitatibus cresdt et in prosperitate minuitur, et sicut iunc

erat, siio et nunc agitur temporibus no(\-issimis, quod quanto plus ad-
ver&antiiT, tanto plus illa fides antiqua apostolica, que erat quasi

moTtua »potuchla«, per oblivionem et tradicionum humanarum intro-

duccionem, multi ergo currebant et sanati erant potestate apostolorum.

«

' Ibid. f . 168a Sermo 94,.
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suje Jakoubek »pravou« víru podle uvedené definice Au-
gustinovy, t. j, víru úinkující láskou, od této víry »kato-

lické«, kterou materiáln vymezují (zde podle Origena)

vlastní obsah ili lánky víry ku spasení nutné; do obsahu

této plné víry katolické (integra fides catholica) náleží víra

v boha podstatn jednoho, víra v Trojici, ve vtlení Krista

pro nás zemelého, v jeho utrpení podle lidské pirozenosti,

vbec víra v symbol, a též víra, že všecko, co jest uloženo

v Písmu sv,, jest pravé a ke spasení užitené.^ Touto vírou

víme v boha, ale nikdy ne v papeže a v preláty."

V této definici víry jest rzná sms bžných názorv
vrouných. Že víra jest božské svtlo duši osvtlující za

úelem poznání boha, jest názor Augustinv, jak Jéikoubek

sám uvádí; jest to Augustinova »intelligentia lumínosa«,

která jest spojena s jistým poznáním; tím jsme stále v ka-

tolické nauce, podle níž víra jako nadpirozená ctnost jest

aktem rozumu. Plné definice víry jako aktu vení, jakou

podává Hus (odst, 5), Jakoubek ovšem nemá. Názor o víe
živé láskou jest obvyklý názor o fides viva ili formata,

podobn jako názor o víe katolické, O víe apoštolské uí
Jakoubek patrn pod vlivem Viklefovým, ale s asovým
dodatkem o novovrcích, Pozoruhodno, že Jakoubek ote-

ven pijímá nejprve tradici (symbol) za normu víry a

potom Písmo ve smyslu známé distinkce »credere rei«;

z téže distinkce vyvozuje se závr, že jest viti pouze

^ I b i d, f. 21b Sertno 14 a í. 158a Scrmo 93. Také v eské Po-
stille Jaikombek praví, že »celost víry naší záleží na tyech vcech:
Najiprve na Trojici božských osob. Druhé na jednot jich podstat.
Tetí na pravd Kristova lovenství. tvrté na jednot osoby
Krista, « Dále praví, že máme 6 lánk víry kesanské podle osob
sv. Trojice a 7 lánk, jimiž se oznamuje pravda tla a lovenství
Kristova, — Postilla, vyd. Norimberské 1564 (výtisk univ. knih. Praž-
ské 54 A 46), f, 54a.

* Ibid. f, 159a, 1. c. Srov. f. 130a Sermo 80: wCredere in deum
est deum super omnia diligere et sibi per amorcm adherere et eius

membris incorporari, Et sic non debemus credere in matrem Chiristi

nec in aliqu/em sanctorum, sed in solum deaím; lícct debemuis credere
matrem Christi esse dignissimaim personam post deum et filiiim

suium, et intercedentcm pro nobis ad deum et filium stium; et eciam
debemus [credere] e i, que dixit ex spiritu siancto. Errant ergo, qui
dicunt et hortant (!) homínes ad hoc, lit credant in papám et in alies

ihomines.« — Podolbn uil Hus podle sv. Au;gustina, v, výše odst. 11.
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v boha, a nikoliv v papeže a v kardinály; tmto jest pouze
viti, že a pokud pravdu mluví, jak uil Hus (v, výše

odst. 11),

Materiálním objektem poznávací víry jest Bh, resp,

Kristus jako pravda vná podle božství a svdek pravdy
boží nejvzácnjší,^ Pramenem víry jest nejprve Písmo,
Jakoubek rozeznává trojí Písmo; pedn základ Písma,

jímž jest Kristus Syn boží; druhé pravý smysl a rozum
Písma; tetí Starý a Nový Zákon, ^ S ohledem na první

Písmo^ mluví Jakoubek o pravd zákona Kristova a o evan-

gelické pravd Ježíšem Kristem uinné, která spolu s mi-

lostí jest neomylné pravidlo;* nebo Kristus jest »ehora
aneb zpráva každého stavu, s nímžto všichni vyvolení mají
se srovnati «,^ O Písmu jako zákonu mluví Jakoubek a-

' Pcstilla, norimb. f. 52b. — Vytýkání Krista jako objektu víry

našli jsme již u M. z Janova (odst. 56).

' Ibid f, 145a,

' Jakoubkv názor o smyslui Písma v. níže. Co se týká tetího
Písma, vytýká Jakoubek rozdíl mezi S t, a N. Z. antithesí noci a

dne (Postilla, f. 3b), bázn a svobody (ib;. 35a a 71b), ducha a litery

(i b. 14&b). Zajímavo, že Jakoubek zamítá St. Z, a prohlašuje jej za

prekonaíný. Starý zákon jest iprý zákon bázn služebné a na zpsob
dvky Agar neurodil ddicv a synv království nebeského, ale rodil

slouhy, kteížto pwo báze pomsiy a žádosti asných vcí sloužili jsou

bohu. Naiproti toímu N. Z. jest svoibodný a jako mát naše nás rodí

z vody a ducha sv, a iní z synv hnvu syny milosti a ddice ne-

beské vlasti. Církev svatá jest N. Z. na zemi a tudíž »jest svrahu«

skrze milost a vnou siávu. Postilla, f. 37ib—38a. Ježíš, byv poslán

na svt, vykoupil nás od bemene St. Z. Lbid. f. 12b. — Ve spise De
hoanicidio, cod. Cap. Prag, D 53, p, 381 praví se, že »Lex Vetus quoad
sua ceremonialia et legalia ct iudicialia est iam abolita vel saltem ad
miinimuím in iudicialíbus mitigata.«

' Cod. Univ. Prag. IV G 6, f, 30a, cf. IIÍ G 28, f. 21^ Sermo
11 (Contra graduaftos). Proti neomylnosti Písma staví Jakoubek po
vzoru Husov a j. omylnost papež a pedstavených, V. Šerm. f.

25b—26a Sermo 9, — Postilla lait, Mus, f . 93a Sermo 67. — lbid. f

.

151a Sermo 88.

' Postilla. f, 40b. — Srov. ibid. f. 76b: »KrÍ9tu5 jest pravidlo,

v nmž se všichni mají biskupové a knží zpravovati. A on jest díve
poal initi a potom uiti. « — Srov. Postilla lat. Mus. f. 97a Sermo
67: sVita enim Christi, quain duxit a prinoiipio sui usque mortem, est

verissima regula Christiani, secimdum quam dirigi deberemus in vita

nostra. lila enim utilissima est memoria passionis: vivere sic, sicut

ipse nobis exemiplaA"it.«
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stji/ a to ve smyslu vrouném a mravouném; v onom
(jenž nás zde zajímá) nazývá zákon Písma neposkvrnným
zákonem Pán, obracejícím duše a z úst božích vycházejí-

cím, jak jej nazývá i Žalm 18, 8; tento zákon má svou auto-

ritu od Boha, jenž nemže ani klamati sebe ani jiné, a

z toho dvodu Písmo jediné autoritou pesahuje všecka
písma svta; tvrdí-li co, má se mu tudíž viti,- Nebo mimo
Krista není žádné písmo tak autentické jako Písmo svaté;

víme jako lánek víry, že Duch sv, mluvil i skrze pro-

roky i skrze evangelisty. Ponvadž pak podle sv, Augustina
pravda, jež není v Písmu, není nikde, jest nepochybno, že

pravdy lidí zvané zákony lidské jsou scestné a bludné, jest-

liže nezakládají se na nejautentitjším zákon Pán.'

V tomto zákon má vící opravdu k bohu obrácený

pemýšleti ve dne i v noci a tak vstupovati ve známost pra-

vého uení Kristova; pravdu tohoto uení má pak srovná-

vati s pravdou života Kristova a podle toho upravovati své

snahy i skutky; tím zpsobem mohou vící, kteí jsou obrá-

ceni k bohu a zapáleni svtlem i podporováni duchem Ježí-

šovým, poznávati nejvtší špatnosti v církvi,* Tento poža-

davek rozumového pojímání Písma shoduje se dobe
s rozumovým pojmem víry, jejž jsme výše poznali, a také

s dalšími vývody o užitcích Písma, Jakoubek praví výslovn,
že prvním užitkem Písma jest nauení proti hlouposti a sle-

pK)t naší. Písma Starého i Nového Zákona jsou vydána
i ustavena, abychom mohli dosíci spasení, A tudy nás uí,
abychom je milovali, rádi je tli i slyšeli jakožto osvícení

^ Srov. dále passim. Zákon, boží nazývá obvyklými epithety,

jako »lex charitatis et perfectc lilbertatis* (Contra aduilteros puiblicos.

Cod. Univ. Prag. VII E 6. f, 4a). »lex períecte libeTtatis« (De imagi-

nibus. Cod. Uniiv, Prag, III G 28, f. 194a), Pro bohatost a krásu pi-
rovná^'á jednou Písmo k »poinarium elegans«. Postilla latina, f. 30a
Sermo 19.

' Šerm,, 1. c, f, 23a Sermo 8. — Kategoritji o nutnosti víry

Písma vyslovuje se Jakoubek v Post. f. 30a (Ad eip, na ned, maso-
pustní) : »láska všemu ví, všemu totiž, co jest položeno v zákon
božím, akoli nemu nerozumíme, že jest pravda, a na tom chce
umíti, a to, což ví, vdn, poctiv a mile bez reptání pijímá.

«

• Šerm,, 1. c, 23a Sermo 8.

* I b i d., f. 42a/b Sermo 13. — Je to patrná parafrase výkladu
Janovova, Reg, IV. 101 sq.
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rozumu našeho k poznání cest božích, jimiž máme pijíti do
království nebeského/ Písmem máme se vbec spravovati,

abychom v svatosti a cti pebývali a skrze to spasení v-
ného došli,- Naproti mnišskému osobování si spásonosnosti

Jakoubek hlásá (podobn jako inil Janov), že každý, du-

chovní i svtský, kdož chce spasen býti, musí zákon plniti

a zkoumati, co se sluší na jeho stav. Zákon boží jest zá-

rove normou poslušnosti ili pravidlem o tom, v em a

pokud nižší má poslouchati vyššího,^

Jakoubkv názor o Písmu jako zákonu jest, jak patrno,

individuáln jší, obraceje se draznji k jednotlivci jako

plniteli, než k celku ili církvi jako nositeli zákona- Jest

to odstín, který Jakoubka spojuje s Janovem a Milíem a

dlí od Husa. jenž (jak ješt uslyšíme) zákonem Písma
snaží se regulovati zízení i správu celé církve, Jakoubek
sice také mluví o nejdostatenjším, nejbezpenjším a

nejdokonalejším zákonu evangelickém, ale iní tak jen

potud, pokud tím chce vymeziti husitský pojem poslušnosti

lidu vi pedstaveným v církvi;* jinak církev nechává
spravovati se podle vzoru prvotní církve (v, níže) a závaz-

nost i úinnost Písma applikuje pedevším na subjekt. Je
v tom zajisté jistý pokrok za Husa a jeho široký legalism

biblicko-církevní,

Jakoubkv subjektivism jeví se též pi výkladu o smyslu
Písma, Smysl Písma jest dvojí: duchovní a hmotný. Hmotný

Postilia, f, 5ib. — Další ti užitky Písma jsou: trplivost proti

všeliltému protiveniství, utšení proti bídnému svtu i životu a nadje
v budoucí slávu. I b i d.

' Postilia. f. 34a,
' Postilia latina mus„ 1- c, f. 25a, 26a Sermo 16.

* Cod, Cap, Prag, D 53, p, 381 Sermo de homicidio, c, 1: »Sic.

ut .miichi videtur, reges. príncdpes, milites, clientes. iudiccs, scabini,

pastores, episoopi animarum, ipredicatores ceterique superiores, pre-
positi in ecclesia christialiormn, tempore legis grácie, debent se et

populum subditum [regere] secundum legem evangelicam, sufficien-

tissimam et securissimam et perfectissimam iuxta ordinacionem evan-
gelicam, et regimine eodesie primitive in omnibus agcndis, et per con-
sequens in corrLpiendo et punienido delinquentes et maleficos, omit-
tendo aliais gcntilles et ethnicas leges et adinvenciones hominxim in-

certas, que interdum non possunt fundari in evangelio, sed impediunt
observaaiciam evangelicam et contradicimt evangelio. quod est lex
amoris et clemencie. et non crudelitatis,«
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smysl mli Židé v Starém Zákon a podnes jej mají lidé

hovadní, rozumjící všemu v Písm podle smyslu hmotného
a hrubého. Tento smysl mrtví. Naproti tomu duchovní smysl

živí; mají jej vrní kesané, kteí dle slov apoštolových

(Jan, 6, 64: »Slova, kterážto mluvil jsem k vám, duch a

život jsou«) jsou obnoveni »v novot smysla našeho skrze

ítání a pemyšlování Písma sv,« a pijímají z nho smysl

duchovní k správ a polepšení života svého. Neb skrze to

ítání a pemyšlování Písma lovk vrný pozná vU boží,

co bh chce míti od nho, aby inil, a ne co chce nemti,
aby inil, ^ Jako v jiných otázkách, tak i v této o smyslu

Písma obrací se Jakoubek polemicky proti výstedním ná-

zorm soudobým, a tím práv negativn a i positivn vyme-
zuje husitské uení orthodoxní, V dané otázce stžuje si,

že jest nyní mnoho tch, kdož zamítají vbec smysl a rozum
svatých v Písm a požívají svého smyslu a rozumu astokrát

bludného; týká se to hlavn posluhování svátostí i uení
vbec; naproti tomu má kesanský kazatel tak kázati, aby
nevystoupil z rozumu pravého Písma," Jinde Jakoubek
mluví o tch, kdož majíce opatrnost ábelskou, bludy vy-

mýšlejí, šíí, tvrdí a hájí, smysly Písma pevracujíce a pra-

vé zamítajíce; nazývá je »horutnými blázny <^,^ Opt jinde

vytýká, že velmi bloudí ti, kdož vbec zamítají sv. Písma,*

Tyto bludae vidl Jakoubek zvlášt mezi uenými knžími,
nebo na jiném míst praví, že tvrdou zbraní proti skrov-

ným, dobrým a vyvoleným, jsou »docti spirituales astuti«,

kteí vykládají Písma jinak než svatí a pokrytecky bojují

proti vyvoleným,^ Jakoubek ml tu snad na mysli urité knze
své doby, ale hov svému kryptogamickému zpsobu pole-

miky, nikdy jich nejmenuje pímo a zjevn, nýbrž mkiví

všeobecn o pokrytcích v témž smyslu, v jakém jeho uitel,

Janov, mluvil o pokrytcích knžských a prelátských své

' PostiMa, f. 15a/b.
' Postilla. f. 16b. — »Dák di (toliž apoštol Pavd v eip. k ím.

12, 7: »halbentes sivé ministeritiim in ministran do, sivé qui doet in

diootrína«]: »neb úad v T)Osluhování« neb rozdávání svátosti loostelní,

aby totiž je rozdávali podle roziiimu víry kesfanisiké, a ne podle

zámyslv svých, jakož po híchu mnozí nyní iní*.

Mbid. f. 17b.

M b i d., f. 146a.
° Postilla latina Mus., f. 7Sa. Scrmo 55,
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doby. »Jsou mocni, píše na posledním míst o této vci, a

umjí písma pro sebe uvádti; a skoro všecka písma ze

svodu ábelského falešn vykládají, jinak než žádá duch
sv,, i hledají Písma, jímž by svou lakotu vymluvili; všecko
písmo vykládají podle svých skutk, a najdou-li písmo proti

sob, usilují o jeho zniení. <^^

Až posud Jakoubkovy vývody o víe a Písm jsou

zejm podobnjší vývodm Janovovým, resp, Milíovým
než Husovým; aspo s podstatn scholastickým názorem
Husovým o víe a s reformním názorem téhož o Písmu mají

velice málo spoleného. Podobný pomr vidíme v dalších

vývodech Jakoubkových o zatlaování Písma nálezky lid-

skými. Hus, jak víme, mluví o nálezcích stídm (v. výše

odst. 38), ale Milí a Janov hojn; v tom ohledu navazuje
Jakoubek pímo na tyto dva »pedreformátory« husitské a
posavadní tradici protinálezkovou takka kodifikuje a do
nauky husitské vtluje. Nejprve však teba vytknouti zá-

kladní myšlenku explicitn husovskou o i>ravdách s Pís-

mem se neshodujících; slyšeli jsme ji již výše a zní, že

lidské pravdy, zvané lidské zákony, jsou scestné a bludné
(devia et errores), jestliže se podstatn nebo ásten ne-

zakládají na nejautentitjším zákon božím;- jinou versí

téže myšlenky jest také již uvedená vta, že zákon a pi-
kázání jest poslouchati potud, pokud jsou shodné se záko-

nem božím;^ o to se potom opírá jedna z ústedních my-
šlenek husitského uení o poslušnosti i neposlušnosti ped-
stavených.* Nejen zákony, nýbrž i uení o rzných otázkách

(o Antikristu a o obrazích) dlužno podle Jakoubka uvésti

' Postilla latina Mus., í. 209b Sermo 111.

^ Šerm. f. 23ia. Sermo 8, v. výše 134, pozn. 2.

' Šerm. i. 25b Sermo 9; »Quiiia igituT dominus papá est prepositus

s. matris ecciesie, ut suipixmimus, non autem definimus, restat, ut

propter deum suis salutaibus stemus preceptis, semper de quanto

šunt conformia le^i dei, et non erranti racioni «

* O témž jedná Jdkoulbek i b i d. — Srov, Postilla latina Mus.,

1. c, f. 26a Sermo 16: »Lex deá est regula, in quiibus eit quantum obedire

debemus, et tantum in honestis et licitis debent subditi obedire, et

hec doet Christus exemplo suo, qui postmodum erat stibditus illiis.« —
Cf. ibid. f. 119b Sermo 76; »Principalissimum est in lege domini prin-

cipaliter, ut mandata dei scxventur, et si quid mandant homines citra

hanc regulam Cbristi et legis sue, non šunt in hoc audiendi.«
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v soulad s Písmem/ — Nehled k této eknme husitské

applikaci myšlenky o zákonu božím, jest v positivním názoru
o nálezcích lidských úplná shoda mezi Jakoubkem a Jano-
vem, resp, Milíem. Jakoubek vytýká nejprve všeobecn,
že lidská tradice (traditio humana) opožuje zachováváni
pikázání božích, A opíraje se o slova žalmu 118, 85: »Vy-
pravovali mi nespravedliví povídaky své, ale ne jako tvj
zákon«, praví, že nelze prost ospravedlniti všecky zákony
lidské, ale nutn jsou nkteré z nich nepravé povídaky
(fabulaciones iniquae),- Potom stav se úpln na protiškol-

ské stanovisko Milíovo, kára graduované uitele, že kdežto
zákonem božím pohrdají, vysoce cení zákony, vdy a tra-

dice svtské, jinak eeno vdy pohanské a oligarchické tra-

dice lidské, jako jsou dekretalie a jiné tradice papežské. Ja-

koubek kára zvlášt, že lidé, opouštjíce jasnou známost
Ježíše Krista, která uí pohrdání svtem, opírají se o »po-

zemskou a ábelskou moudrost, která jest nepátelskou
zákonu Kristovu«, Svj odsudek nálezk odvoduje takto:

vírou jsme zavázáni boha nade vše milovati; však nelze

milovati, eho neznáme, proež jest nezbytno boha pozná-

vati a vystíhati se jiných pohanských vd, nepotebných
(pretemecessarias), ba zbytených, jakož i oligarchických

tradicí, dekretalií, které brání jasné známosti boží svrchovan
nutné,^ Slovy namnoze Janovovými vykládá Jakoubek dále.

' »Alia auitem mullta sunft dieta doctorum probabiliter et opina-
tive loquencium de Antichrist^ varie et oontrarie, quibus dictis mon
necessitamur adlhibere idem, nisi de qiiianto racione vel Scríptura
fuerinft ostensa,« — Cod. univ, Prag. XI D 5, í. 179a De Aniiahxisto,

cf. Kybal,H XI, str. 34, pozn. 1, otisk str. 13, p, 1. — Podobn v Q.
de imagimiibuis, cod, univ. Prag. III G 28, f, 200b: »Quod si aliqui doctores

moderni inveniuntur, qui multuím magniíicant et appreciant huiuismodi
ymaginies, tantum credatur eis, quantum probant dignis racionibus

et scripturis, ut sic Thome de Aquinio vel aliis est credendum, quod
hiuiusmodi ymagines sint latria adorande.« — Rozum a Písmo vysiu-

pují v této kontroversi jako kriteria pravdy, sicjn jako u Husa
v kontroversi o Viklefa,

^ Scrm. {. 23a Sermo 8,

' Scrm, f. 30b—31a Sermo 11 (Contra graduatos), V uivedeném
smyslu" pokrauje pale autor dále, tepaje svtsikou vdu theolog
i práMník, léka i filosof. Obsalh celého kázání uvádí Tomek v D.

univ, Pr„ str, 228—229, podle cod, Univ. Prag. III G 28. Srov. též vý-

pisiky ap. Nejedlý, Dj. husít. zpviu, str, 68— 70. Kázání jest plno
reminiscencí z Janova, ale se silnou orientací protiškolsikou', s jakou
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jak Z vynášení tradicí lidských nad zákon Kristv od knží
na kazateln vyplývá pohrdání zákonem Kristovým mezi

lidem a odtud zase sváry a roztržky v celé církvi/ Zákon
boží a lidské tradice staví Jakoubek proti sob asto, v tom
nebo onom smyslu a úinku-" V pojem lidských tradicí za-

hrnuje i svtskou vdu (sapientia mundi), kterou zatracuje

jako tlesnou a pímo ábelskou, ponvadž nadýmá a od-

nauuje pokoe, trplivosti, mírnosti a všemu, co jest k spa-

sení potebné , .
.^ Je to vulgární názor stedovký a Ja-

se isetkáváme u Milice. Jako Milí (v. výše odst. 55), mluví i Jakoubek
proti »Aris.totelica loica« (cod. univ. Prag. IV G 6, f, Sób) ap.

' Šerm. í. 41b^>2a Sermo 13.

Postilla laitina Mus., f. 28b Sermo 18: obliti šunt legisr dei,

sed tnadiícionibus huimanis omneš diriguntur. — I b i d. f. 29a; non di-

rigumt populum secundum legem dei, sed secundum oonsuietudines et

tradiciones eorum. — I b i d. í. 31ib Sermo 20: tradiciones humane
obtene'brant vitam etemam, ut non cognoscamus, am prope sumus
a saliuite nostra, an remote, — I b i d. f. 38b Sermo 23: Consuetudines

mundane, quas introduxerunt suib ippocrisi, šunt via, que ducit ad
inícmum, compellentes homines, ut plus obediant hominibus quam
deo. — I b i d. í. 61b Sermo 40: imponunt oneia gra\-ia, i. e. tradiciones

infinitas, que plus appreciantur quam legem dei. — Ibid. f. lila

Sermo 73: omneš deordinaciones tam spiritualis quam secularis status

ex illo oonsurgunt et omneš dissensiones et divisiones, quia omneš
qutaisi iam Jegem divinam albiecerunt et secundum illam non diriguntur,

sed magis suis tradicionibus innituntur. — Ibid. f. 114a Sermo 73:

zák^on boží jest »{ons visionis« (cf. Gen. 22, 2: terra visionis), z nhož
však dnes nepijeme, cum pocius de lacubus mendaciorum et huma-

narum tradicionum quam de isto fonte bibere affectamus. — Ibid. f.

1171b Sermo 75, O, quanta confusio non solum secularium, sed eciam

spiritualiium clericorum, quorum alii liumanas student tradiciones,

per quais ditari volunt et prebendas pingues adipisci, alii gentilibus

philosophis innituntur, et nullus est, qui legem domini diligenter legat

vel intelligere veillit vel conetur. — I b i d. í. 145a Sermo 86: f acilius

ta-edunt stataitis hominum et consuetudinibus antiquis malis quam
verbis et legi dei, etc. — Ibid. f, 164a Sermo 94: znevažují svátost

oltání, tamquam humanas has tradiciones contra ponderosam tradi-

cicmeim legis divine parvipendendo, — Ibid. 167a Sermo 94: nunc

plus aprecíantur eis tradiciones hominum quam dieta et tradiciones

apostolorum et Chrisiti. — Ibid. f. 235b Sermo 125: Christus suis tra-

didit legem suam et iura sua, ut limites legis non transgrediantur.

Ex adverso diabolus servitoribus suis introducit consuetudines et sta-

tuta sua,
^ Postilla latimia Muis., f. 13l2S Sermo 81: »Et ad hoc quilibet de-

beret a iuventuite conari, ut cognos«at, quid esit ad salutem necessa-

rium, sicut nos multis annis docemur, et adhuc nescimus esse humiles,

pacientes et mites, illa discere deberemus, et non sapienciam mundi.

«
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koubek dává mu ješt plošší výraz než Milí, který místo

konvenního pojmu o zákonu božím stavl proti moudrosti

svtské duchovní moudrost Kristovu a proti školské sofistice

pravou a prostou theologii. Naproti tomu Jakoubek zastává

stanovisko lze íci až negramotné prostoty, ponvadž ne-

pipouští ani theologického zkoum^ání jakožto všeteného,

vtipného a neužiteného/

S tímto úzkoprsým stanoviskem souhlasí i Jakoubkv
kcnservatism v názoru na t r a d i c i jak normu víry a sprá-

vy,- Rozumíme-li tradicí zjevené uení, tradované od apo-

štol, sv, otc a theolog, koncil a celého živého magisteria

církve (srov, výše odst, 30 n.), musíme íci, že Jakoubek

uznával veliký kus církevní tradice. Brojil sice, jak jsme

práv slyšeli, velice horliv proti lidským tradicím, ale to

mu nebránilo, aby nekladl zvláštní váhu na starou tradici

církevní, váhu daleko vtší, než jakou byl kladl Hus. Do-

klad pro toto tvrzení jest tolik, že nelze o nm pochybovati.

Ve spisku proti svtskému panování duchovenstva z r, 1407

praví hned na poátku, že lépe než radám, tradicím, na-

ukám nebo pikázáním moderních lidí jest viti naukám,

pikázáním nebo tradicím starších, t, j, apoštol a prorok,
kteí podle Efez, 2, 20 jsou bezprostední základ po Kri-

— Ibid. f. 134b (sciencia inflat). — I b i di. f. 152a Sermo 80; »Hí>c

(o híších a spasení) melius et utilius est cognoscere, quam noscere

cursum mundi, quomodo stelle stant, herbe quam habent virtutem vel

quaandiu est duiratura res. Cognicio Spiritus sancti ducit ad timorem
castum, istorum auitem cognicio inflat. — Ibid. f. 171a Sermo 95:

;>Aque furtive šunt sapiencia huius mundi animalis et dyabolica.«

' Postilla norimb. f. 94a: »A tof jesrt piroti tm všeteným, ježto

všech skutknov božích chtí vdti píiny, pro se djí. Chtí vdti,
co jest biK)h, a kterak jest troj a jeden, pro jest stvoil anjely i lidi,

a vda, že mají zhešiti. Chtí také vdti, kterak Kristovo jest tlo
v malém chleb, aneb krev pod malou spucsobou vína, A pro nad
lotrem na kíži se smiloval a nad Kainem se nesmiloval. A tak o, m,no-

hých jiných vtipných, ale neužitených otázek. A proti tm jest Písmo
na mnohých místech« (Ekkl. 3, 7; ím. 11, 12; Písl. 25; 4 Mojž. 4).

* Stejn o konservatisma Jalkoubkov soudí Palacký III. 1, 278

a Vlek I. 128. Nejedlý 90—91 snaží se dokázati, že jest to omyl,

nebof Jakoubek se prý staví velmi zejm proti církevní tradici a
uznává za pramen víry jedin Písmo sv. a mimo n jen život a pí-
klad pr-\X)tní církve. Co je na tom pravdy, ukazuje text nad árou.
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stovi/ Apoštolskou tradici uznává i jinde, a to jak

na výše uvedeném míst o staré víe apoštol, tak i na míst,

kde mluví o obyejích tradovaných v církvi Kristem a jeho

apoštoly^ a o skutcích i uení apoštol. Pozdji svatí, praví,

ídili se skutky i nauením apoštol, a pokud tak inili,

potud dobe stáli; i dnes mají se správcové obcí íditi slovy

apoštol a každý lovk ml by zkoušeti duchy i ei, zda se

shodují s uením apoštol.^ Všimneme si, že Jakoubek do-

volává se nejen uení a života apoštolv, nýbrž i jejich

obyej; mluví o obyejích jak apoštolv, tak prvotní

církve vbec, a. argumentu toho užívá (on i všichni husitští

theologové pozdjší) se zvláštním drazem pi otázce pi-
jímání svátosti oltání,* Zde tradicionalism .Jakoubkv vy-

stupuje na jevo zcela zejm a možno íci i svérázn; jest

to s ohledem na Husa krok na právo, který v dsledcích
dogmatických i liturgických mohl vésti k povážlivým kom-
promism s naukou orthodoxní. Vzpomeme si, že již Janov
uznával výslovn dobré obyeje církevní a že pímo žádal,

aby starý obyej denního pijímání laik byl napraven.^

^ Ct>d. xmsisv. Ptrag, VII. E 6, f, 7a, Obsah tohoto spisku v. ap.

Tomek, D. amiv. Pr, 141—142, celé otiskl Sedlák, Stud, tex, II

449—462, citované místo na str, 452. K datování v, svrchu dfl I., str.

213, póza. 2.

' í*astílla latina Muis., f. 163a Sermo 94,

^ I b i d, f. 166b—167a Sermo 94: »Istis ergo temporibus multis

inttrcanonibus (?) introduotis homo debet spiritus probare et sermones;

si conoordant cum doctrina apostolonim, teneat illud et gratus sit;

si autem non comocrdant, abiciat; quicqtiid ecaan in. ecclesia agitur

et siuadetuT (?), consimiliter facere debet, quLa hic de chrístianis de
novo conversis legituir, quod perseverabant in doctrina aipostolorum , .

.

Ubi Spiritus s. habitat, ilile ducit hominem, ut regatur et audiat do-

ctrínas apostoloruim; in quo predicatore halbitat, eciam ducit eum,
ut dieta apvostolorum pTedioet.« Srov, též i b i d, f. 52b—53a: »Successo-

ribus apostoloruim non tencntur homines plus subesise, nisi in quantum
suibditi erant tempoTe aijostolorum, quia solus Petnus dixit, ut in

nuillo obediamt sibi, nisi in illo, in quo ipse obedivit d, deo Jesu
Christo. IpiSii enim debent esse mensura et reguLa nostra, ut in nvdlo

dbeidiatuir eis, nisi quod promovet ad iniplecionem legis dei et quod
non est oontra legem dei.« — Ke zkoušení duch (myšlenka Janovova!)
jest teba nejen srovnávání s uením apoštol, nýbrž i osvícení samého
Ducha sv. Ibidi. f. 116b Sermo 75.

' Ib i d. f. 162l>—163a.
' Srov, Kybal, str. 89 a 235,
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Téhož žádá i Jakoubek, který v této otázce pejímá a roz-

vinuje myšlenku Janovovu pímou filiací slovní a ideovou.

Uvdomíme-li si pravou podstatu názor i snah Jakoubko-
vých ve vcech dogmaticko-liturgických, nemžeme vpravd
nevidti, že jen ve skutek uvádí to, co Janov požadoval
slovy »reducere Christi Jhesu ecclesiam ad sua primordia
salubria et compendiosa, quanto paucioribus et apostolicis

mandatis reservatis«. To jest pímo program Jakoubkova
uení a snažení, vyznaeného dsledným návratem k prvotní

církvi ili k tradici apoštolsko-patristické jakožto bezpro-
stednímu pokraování v uení Kristovu. Pokud se jednalo

o otázky liturgické, speciáln o bohoslužbu, rit mešní, ob-

ady a ornáty, obrazy a zpívání, Jakoubek byl radikální ve

všem, co se týkalo zevnjších forem, ale neústupn konser-
vativní ve vci samé. Vci, t. j, obyej prvotní církve a

uení sv. otc, držel se s houževnatosti reformátora, který
nechtl budovati nic nového, nýbrž jen obnoviti vci staré a

fwosté; chtl-li tyto vci obnoviti, musel je držeti jako

»svaté obyeje* a musil držeti i jejich písemné doklady ve
spisech sv. otc.^

Chceme-li vytknouti stanovisko Jakoubkovo dogmati-

cky, mžeme íci, že pijímá podstatné kusy obyejného ma-
gisteria církve jako orgánu božské tradice; prvním kusem
jest starocírkevní prakse, najm liturgická, a druhým ku-
sem jsou spisy sv, otc. Tchto spis se Jakoubek do-
volává zpravidla v otázkách liturgických, jež ho nejvíce za-

jímaly, ale také v otázkách vrouných. Tak otázku o pravé
existenci tla; Kristova ve svátosti oltání chce ešit jednak
»ex fundamento Scripturae sacrae«, jednak »ex testimonio

S toho stanoviska pochopíme, jak Jakoubek mohl pi hádání
v dom Zmrzlíkov v prosinci 1420 hájiti zaízení sv. otc jako pod-
porujících zákon Kristv. Srov, Kroniku Vavince z Bezové, F o n t e s

V, 464; »Et sic... intelligendum est de omnibus... sanctorum patrm
institucionibus, que non šunt oontra legem dei..., sed pocius pTio-

movent [eeum] aliqua mistice signiíicamdo.a — Co Nejedlý odtud
vyvozuje na dvojakost Jakoubkovu, vyplývá z jeho nesprávného ped-
sudku o Jakoubkov radikalismu, a poráží se pravým Jakoubkem
samým, jak se nám jeví (N e j e dl ý, 1. c, sitr. %). — Zpátenickou re-

formu vytvká Jakoubkovi správn Anonymus contra Jacobellum, ap.

Hardt III. 713 (mádí též Nejedlý, 93).
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antiquorum sanctorum,«^ V protitáborském traktátu o oistci

dovolává se zhusta ritu prvotní církve a také svtc prvotní

církve souasných s prvotní církví. Mezi »dicta et facta

sanctorum primeve ecclesie<^ uvádí jmenovit: Dyonisia, Kli-

menta, Cypriána, Jana Zlatoústého, Augustina, ehoe a

Bdu,- Ve spise proti svtskému panování knžstva, ve kte-

rém dovolával se, jak víme, »starších«-apoštol a prorokv,
dovolává se také tí sv, uitel, »jež uctívá církev«, totiž

Ambrože, Augustina a ehoe;" pes tuto úctu cituje je

podle Viklefa a z — Dekretalií, jakož bývá pravidlem Ja-

koubka, malého i v theologické kultue staré doby, jíž se

tak asto dovolává. Posléze v Postille latinské operuje

astji s autoritou »otc«; tu klade život otcv, t, j, apo-

štolv a jiných svatých, proti tradicím lidským;* onde kri-

teriem kacíství iní Písmo a svaté, nepochybn prvotní;^

jinde povyšuje prvotní svaté na pravidlo jednání i po-

slouchání;*' opt jinde uvádí »písmo« starých otcv, t, j.

papeže Anakléta, Jeronýma, Augustina, Anselma a Ber-

narda ve pvrospch astého pijímání svátosti oltání;

k tomu pak poznamenává na konec, že jest divno, že

ony nauky svatých v té vci vypadly z pamti, ale že

jest teba vrátiti se k obyeji prvotních kesan,^ Nesmíme
se však domnívati, že by Jakoubek nerozlišoval tradici

^ De existentia vera corporis Cbristi im sacramento aJtarís, c. 3,

ap, Hardt III. 885, — O »ecalesia antiquorum siainctorum« mluví Ja-

koiibeik též v Post. lat, Mus. f, 132b Sermo 81: »Sic etiara homo per

baipitismum natus debet diligere ecolesiam sanctam antiquorum san-

ctorum et ad illam in omnibus periculis confugere, et ibi consola-

cionem invenire et nutriri paulatim eorum documentis, sicut pueri,

hoc est nasci in sípiritu ei converti in parvailuim.«

' De purgatorio. Cod. Capit, Prag. D 53, p. 395 a 402—403.
' Cod, \mw. Prag/. VII. E 6, f. 8b (St, tex, II, 457 n.).

* Postilla latimia Mus. f, 10b Sermo 6.

•^ Ibid, f, 80b Sermo 57: »Dicant ergo, quantum velint, de nobis,

quod suffnus heretici, non curamus, si Scriptura et sancti nobis testi-

ficantuír, quod non sumus tales.«

* Ibid, f . 83.b—84a Sermo 60; »Et sicut aliqui angedi suiit inf e-

riores, influenciam capientes a superioribuis, sic homines istis tempo-

ribais debent influenciam capere a prioribus sanctis; et si quis aliud

precipere voluerit, quod non concordat cum prioribus sanctis, abácien-

um est.«
' Ibid. f. 167b—170b Sermo 94,
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tchto starých svatých od tradice apoštolv. Na jednom
míst latinské Postilly praví, že Duch sv, byl v prvotní

církvi dán apoštolm tak hojn, že nikdy tak hojn nebyl

a nebude dán prvotním svatým; jako v církvi zvítzilé na
nebi jest rozdíl mezi andly, tak jest rozdíl i v církvi boju-

jící na zemi; nkteí, jako byli apoštolov v prvotní církvi,

pijali první nejhojnji Ducha sv.; jiní, prostední, pijali

nauení od apoštol, a jiní, nejnižší, pijímají nauení od
prvních i druhých a zakládají se na základ apoštol,^

Pehlédneme-li veškery názory Jakoubkovy o Písmu a

tradici, vidíme jev velice zajímavý a karakteristický pro i>o-

átkv husitské vrouky; jest to ponenáhlé pesouvání i lépe

eeno rozšiování dogmatické hodnoty Písma na prvotní

církev apoštolsko-patristickou. Kdežto Hus veškeren svj
plodný interes obraceli k Písmu jako nejhlubší vd o Bohu,

jako nejvyššímu pravidlu víry a jako svrchovanému soudci

ve sporech dogmatických, Jakoubek vedle základu Písma
vyzdvihuje i základ »starých svatých« a potahuje tyto

»staré svaté« do vcí, které u Husa zstávají písn vyme-
zeny Písmu samému; tak na p, jsme slyšeli, že kacíství

mí nejen Písmem, nýbrž i svatými, což u Husa jest ne-

slýchané, A akoliv Jakoubek iní rozdíl mezi apoštoly osví-

cenými Duchem sv, a mezi starými svatými nauenými od
apoštolv, pece zase apoštoly staví na tak vysoký podsta-
vec dogmatický, na jakm u Husa nikde nestojí; Jakoubek
mluví o staré víe apoštolv, a uení apoštol iní m-
ítkem souzení i jednání moderních jednotlivc, zvlášt
knží a papež jako nástupc jejich. Není pochyby, že Ja-
koubek byl k tomuto vysokému cenní tradice apoštolské

a prvotní církve veden svými snahami liturgickými, a jest

jisto, že byl pi tom podporován vzorem svého uitele, Ja-
nova, ale pece dlužno íci, že místo dsledného a jasného
biblícismu Husova vstupuje Jakoubkem do husitské theo-

logie nejasný a kompromisní tradicionalism, který musel
vésti k neblahým kompromism vrouným i mravouným a

k onomu potácení se mezi stídmým principem Písma a hy»

bridním pojmem tradice církevní, jež potom vidíme v husit-

ské orthodoxii až do luterství.

' I b i d, f, 150b Sermo 88.



CAST DRUHA.

O církvi a papeži.*

I. Úvod.

1, Husovo uení o církvi a papeži náleží k onm »blu-

dni«, pro které byl v Kostnici odsouzen na smrt. Jak
známo, Hus byl za kacíe odsouzen a na smrt vydán pro

30 jmenovit uvedených lánk, které koncil, resp, Pále a

druhové byli vybrali z jeho spis a zatratili jako zjevné

bludy (v XV. sessi ze dne 6. ervence 1415). Z tchto 30
lánk ne mén než 20 týká se uení o církvi a její sou-

stav a uení o papežství. Pokud se týe definice a pojmu

Z literatury o církvi uvádím a) dogmatické píruky, jichž

plné tituly byly uvedeny v obecném úvod : Scheeben-Atz-
b e r g e r IV 279 sq. — S i m a r IP 667 sq. — H u r t e r V 207 sq. —
P e s c h I 153 sq. — Hettínger 6 sq. — Bartmann' 522 sq. —
Tanquerey I'^ 336 sq. — D e G r o o 39 sq. — b) speciální spisy

o církvi v celku : Bellarmin, Cpnírov. 1. 1 1 1 : De ecclesia militante 1620,

— F ran zelin card,, Theses de ecclesia Chrisii. Opus posthumum
1887,—W i 1 m e r s, De Chrísti ecclesia 1897. — S e g n a c a r d., De ecole.

siae constiiutione et regimine 1900. — Tanquerey, De ecclesia Christi

1903. — Matthew, Ecclesia, The Church of Christ 1907, — D, A.
Gréa, De TÉglise et de sa diivine consititutioai^ 1909. — Bi 1 1 o t

card., Tract. de ecclesia Christi' 1909, — van Noort, Tract. de
ecclesia Christi 1909. — O 1 1 i g e r, Theologia fundamcntalis II, De
ecclesiia Christi 1911, — Straub, De ecclesia Christi 1912, — Srov,

též W e r n z, Jus decret. Ze symboliky viiz M ó h 1 e r, § 36 sq. —
c) Souhrnn .nejnovji psal o církvi m, j, Dublanchy v i, Eglise,

Diet, de théoli cath, IV, 1911, col, 2108—2224, Srov. též K o r d a ,
i. Církev v es, boihovdném sborníku, též otisk 1916, str, 29,

S protestantského hlediska viiz K r a u s s, Das prot. Dogma von
der imsichtbaren Kirchc 1816. — A, Rit schl. Uber den Begriff:

Kybal, Uení M. Jana Husa. IQ
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církve jakožto klíe k celému uení, byly za hlavní bludy
vyteny dva lánky: »Unica est sa-ncta; universalis ecclesia,

quae est praedestinatorum universitas« (i, 1) a »Sumendo
ecclesiam pro convocatione praedestinatorum, sivé fuerint

in gratia, sivé non secundum praesentem iustitiam, isto

módo est articulus fidei« (i. 6).

To jsou dva, resp, jeden základní blud o církvi, pro který
Hus byl odsouzen koncilem kostnickým a pro který ješt
dnes jest odsuzován katolickou církví, S katolické strany se

vskutku vykládá, že Husv pojem církve jako obce prede-

stinovaných jest hrubý a tžký blud dogmatický, Hus prý
tím.to pojmem útoil na tradicionální pojem církve radikáln ji

než sám Vikleí, jenž jinak se prohlašuje za prvního kacíe,
který po Valdenských popíral viditelnou církev ímskou.
Hus podle theolog katolických byl v tom ohledu pímým
pedchdcem Luthera, který, popíraje hierarchii a autoritu,

pihlašoval se v první, lipské dob své innosti rovn k de-

finici Husov o církvi jako obci pedzízených, a v dalším

období definoval církev jako obec svatých, ve které se

správn uí evangeliu a správn se pisluhuje svátostmi.

Blud Husv o neviditelné církvi predestinovaných prohla-

šuje se konené za tím nebezpenjší, že jím prý bylo zá-

rove popíráno dogma o božském zízení církve ímské se

všemi jeho prerogativami, na nž klade se veliká váha vro-
uná i praktická,^

Die siohtbare tmd unsichtbare Kirohe, v Studien und Kritiken 1859

a v Gesam. Aufsátze 1897, — Delitzsch, Vier Bíicher von der

Kirche 1897 a das Lehrsystem der romáschen Kirche I, Das Gruind-

dogn'.a des Romanismus oder die Lehxe von der Kirche 1875, — S e e-

b e r g, Zur Gesahicbte des Begriffes der Kirohe 1884. — Ze symboliky
v, L o o f s. Symboliik I 1902, 216 sq.— Souhrnn a nejnovji v, K ó s t-

lin, i, Kirche, v RE" X 1901, 315—344, dále i, Church v Hastingsov
Encycl, cf Religion and Ethios III, 1910, 617—629 a i. Kirche v Sohie-

lov Die Religion in Geschichte und Gegenwart, III 1912, col. 1127—1185,
^ Sr. S c h e e b e n-A t z b e r g e r IV, 1, c.~ S i m a r 670.— H e t-

tinger 19, — Bartmann 531. — Dublanchy col, 2112, atd, —
Ze speciální liteTatury o Huisiovi v, Friedrich, Die Lehre des Joh.
Hus, str, 13 sq. — V eské literatue s velikou oteveností a žárem
Husovi uení o predestinaci wtýkal Lenz; srov- jeho Uení 21 sq.

a Byly lánky . , , quaestiones liberae 1899, 8 sq, — O vývoji názor,
o náležitém rozkladu plného ix>jmu ani o vzájemné kontroverse v této

otázce nelze ovšem v katolické dogmatice mluviti, Róma locuta,

causa finita!
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Než vc není tak jednoduchá, jak se uí se strany

mluvích theologie katolické, U Husa nacházíme nejen po-

jem neviditelné církve predestinovaných, nýbrž i pojem
empirické církve; dále vedle pojmu predestinace nacházíme

také pojem spasení prostedkem svátostí knžími pisluho-

vaných; konen vedle pojmu víry nacházíme také pojem
zákona Kristova, Zkrátka u Husa vyškytají se i pojmy zcela

katolické a stedovké. Jde jen o to, jak je spojit a na-

vzájem vysvtlit, O to je v odborné literatue — nikoliv

ovšem katolické, nýbrž protestantské — zajímavý spor,

který nejprve vyložíme, nastiujíce tím zárove vývoj,

jakož i dnešní stav nazírání na danou otázku,

2. Se strany protestantské dlužno nejprve vytknouti, že

obecn ani protestantští theologové nejsou Husovu uan
o církví právi, I protestantští theologové zpravidla operují

pouze s Husovým, resp, Viklefovým pojmem církve jako

sboru vyvolených, pochvalujíce jej jako jediný pojem,

jenž byl principiáln protivný pojmu katolickému ped Lu-

therem,^ Protivný byl jednak v tom smyslu, že popíral hier-

archickou vládu církve (knžstva, biskup a papeže) a její

spasnou psobnost, jednak že rozlišoval pojem církve na

pedzízené na nebi i na zemi, v pítomnosti i v budoucnosti,

a tím popíral viditelnost církve. Positivní zásluha Husova
spoívala prý pedn v tom, že po protestantsku rozlišoval

podstatu a zjev, in fakticky rozdíl mezi církví viditelnou

a neviditelnou, akoliv tyto výrazy u nho se nevyskytují.

Církvi neviditelné jako pravé piítal vlastnosti (jednotu,

svatost, apoštolskost a katolinost), které si piítá církev

katolická, stotožující církev viditelnou a neviditelnou.

Kdežto dále katolická církev zakládá jednotu pravé církve

na rzných známkách zevnjších (jako jest starobylost, po-

sloupnost biskupv od doby apoštolské, zázraky, pozem-
ská blaženost), Hus zakládá jednotu církve jediné na jed-

not víry, ctností a lásky a uí, že tato jednota se napluje
teprve pi posledním soudu, kdy pedzízení jsou v blaže-

nosti. Rozlišení mezi církví rytí jící a zvítzilou má sice

spolené s církví katolickou a protestantskou, ale pipojuje
ješt církev spící, kterou vztahuje opt jen na neviditelnou

^ Srov, i, Kircihe od Kostí i na, R, E., 1. c. str. 335.
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církev pedzízeiiých. Než tyto zásluhy ve smyslu prote-

stantském jsou zmenšeny tím, že Husv pojem církve niil

nejen církev ímskou, nýbrž církev vbec, jakmile se

z nho inily dsledky. Církev, jež jest zárove výchovný

a vzdlávací ústav, stává se zbytenou, jestliže nemá moci

spolupsobiti na uschopnní lidí pro íši boží; a moci té

nemá, je-li pedzízení se strany Boha jediným faktorem

v tomto smru. Církev mže nanejvýše pedstavovati nábo-

ženský život, ale o vývoji nemže býti ei tam, kde k do-

sažení cíle staí to, co jest tu. Tak Hus dospívá jinou cestou

k téže nehybnosti, v jaké se nalézá církev katolická se svými

pojmy o totožnosti církve s íší boží a o její samoúelnosti.

Dsledkem Husova pojmu církve prý vskutku jest, bud že se

církev jeví zbytenou pro další vývoj náboženského života,

anebo že se jeví stabilní a vzdálenou djinného procesu,

jestliže jest pojímána pouze jako pedstavitelka nábožen-
ského života v pedzízených, kteí vývoje nepotebují
práv proto, že jsou již jednou pedzízení.^

3. Je pirozeno, že s protestantské strany se pokusili

nejen o ocenní Husova pojmu, nýbrž i o jeho rozbor.

Lechler vytkl, že základem pojmu o církvi pedzízených
jest u Husa, stejn jako u Viklefa, jednak volba boží milosti

(die góttliche Gnadenwahl = gratia praedestinationis)

,

jednak ideální, nikoliv empirický názor o církvi, z nhož
vyplývají nové pojmy o hlav a údech církve, Lechlerovi
neušlo ani, že ona milostná volba boha dje se podle uení
Husova k vli Kristovi, který jest takto základem, na nmž
jest církev vybudována, a zárove jedinou její hlavou. Mi-
lostná volba jest pouto, kterým církev jako tlo jest spojena
s Kristem jako hlavou. Tato hlava jest jediná a zcela do-
statená. Každý úd pravé církve na zemi a každý vyvolený
jest také údemi tla Kristova a jak s tlem, tak s hlavo

Franz Schwabe, Die reformatorische TheoLogie des Joh.
Hus, 1. c, str. 16—17, Na konec autor praví, že Hus snaží se vyjíti

ze své »starre PraedestiinatiiOinstheoTÍe« pojmem pedzvdní (praesci-
entia), podle nboi Bh 'pavoikvá. pouize lidí ctnostné; ale ponvadž
pes to povolání se s-trany boží prohlašuje stále jen za svobodný in
milosti, bere jednou riikou, co druhou dával. »Diese Widerspriiche
(koní Schwabe), welche in Hus so vielíach sich kreuzen, sind iibrigens
hier ein Zeichen seines zv/ar unlogischen Denkens, alber gesumden
Sinnes, der die starre Praedestinatioaisthoorie niaht ertragen koiinte.«
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vnitn a podstatn spojen. Naproti tomu pedzvdní
k odsouzení jsou údy jiného tla, jehož hlavou jest dábel.

Tak vzniká podle Lechlera Husv dualism o církvi ped-
zízených a církvi pedzvdných, který jest pak písn
proveden a vede Husa k rozlišování nejen pravých a faleš-

ných kesanv, nýbrž i pravých a falešných knží (clerus

Christi et clerus Antichristi] /

4. Jiný protestantský theolog »ex professo«, Seeberg,

zjistil nejprve shodn s Lechlerem, že základem existence

Husovy církve pedzízených jest predestinující vle boží.

Jednota této církve záleží sice v jednot pedzízení i v jed-

not víry a ctností a v jednot lásky, avšak pes to jest

prý neznámá, ponvadž nikdo není si jist predestinace své

ani cizí. Proto však práv neznámá církev jest lánkem
víry, podle známých slov Hebr, 11, 1, že víra jest podstata

vcí nadjných a dvod vcí neviditelných. Tím jest podle

Seeberga vyslovena myšlenka o neviditelnosti církve, a
ne v náležité form. Myšlenka ta souvisí s realismem Vi-

klefovým a Husovým, a to na ten zpsob, že církev jest

realitou v ideji boží, k jejímuž tušení sice nás pivádí lidská

víra a ctnost, ale jíž teba podle podstaty viti. Jinými
slovy eeno, církev jest idea, která jest reálnou pouze ve
vli boží a jako taková mže býti pojata za objekt víry.

Proti Ritschlovi^ Seeberg tvrdí, že jest nemožno pedstaviti

si tuto ideální veliinu jako skutenou, protože známky její

pozemské reality, totiž subjektivní zbožnost jednotlivých,

ale ne všech jejích len nej sou výluného rázu, Z toho ply-

ne autorovi závr, že prý podle Husa podstatu církve konsti-

tuuje množství jednotlivc, jichž empirická jednota jest

nepochopitelná, A další závr (opt ovšem jen v mysli

Seebergov) jest ten, že víra a ctnost, pojaté jako korrelát

' Lechler, Joíh. v. Wiclif, II. (1873], str. 238—242. Níže Lechler
souihJasn s Friedrichem a proti Sohwabovi dovozuije, že Husovo uení
o ádu spasení (Heilsordnung) neznamená protestantské uení o ospra-
vedlnní vírou, nýbrž jest to ímsico-katoUdké uení opírající se o po-
jem zásluhy ve stavu milosti (str. 246—248). Zde jest také vyslovena
dobrá zásiaida methodidká, že pi Husov uení nutno píslušné otázky
»klar unterscheiden« a s druhé strany chápati je v souvislosti (str, 246),
Bohužel autor sám se jí všude neídí!

Rit schl, Ober die Begriífe: Die sichtbare u. un/siichtbare Kirche,
v Studien und Kritiken, 1859, str, 193, (Tohoto pojednání neznám.)
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korrespondující v lidském živote s božím psobením, vklá-

dají se pouze do jednotlivých lidí, a nikoliv do obce histo-

ricky dané; proto i spasné prostedky církve ztrácejí všecku

cenu. Odtud vyplývají dv základní chyby v pedpokladech
falešného predestinaního pojmu církve u Husa: pedn
annihilování všech objektivních prostedk spasení (media

salutis) církvi daných, a za druhé subjektivistický pojem
církve vbec; církev ideje (pedzízených) nemá nic spo-

leného se skutenou církví lidskou. Vnitní differencování

jednoho pojmu pechází takto ve dva pojmy navzájem se

vyluující. Tím však problém pojmu církve není rozešen,

nýbrž jen odstaven,^

5. Gottschick ešil problém (lze to tak nazvati) Husova
církevního predestianismu jinak, a, to nesporn plnji a

hloubji nežli Schwabe, Lechler i Seeberg, V podstat jest

jeho rozbor zásadním vyvrácením rozboru Seebergova,

Gottschick upozoruje pedevším na to, že ze samé myšlen-

ky predestinaní nemohl vzniknouti popud k reform církve

v uritém smru, ponvadž nejistota o stavu milostí, ped-
urením daná, podmiuje trvání autority vnjších institucí

církve jako ústavu spásy. Dále podotýká Gottschick, že

s názorem o církvi souvisel u Husa názor o blahu ili spáse,

který byl ist katolický. Cílem lovka jest prý podle

Husa spojení s bohem skrze »visio dei« a tím podmínnou
lásku, K tomu se lovk pipravuje na zemi vírou a zásluž-

ným plnním zákona lásky. Víra má cenu pouze jako »fides

caritate formata«, a proto hlavní vc jest plnní zákona bo-

žího. lovka k tomu uschopuje síla milosti zahlazující

híchy. Milosti lovk nabývá pouze v kázání a svátostech,

hlavn ktu a svátosti oltání. Svátosti jsou takto prame-
nem milostí znovu se rodících, ale zdrazováním jich ne-

annihiluje Hus predestinace, ponvadž jest v pojmu pre-

^ Reinh, Seeberg, Zu Gescbichte des Begriffes der Kirche,
Geschichtlich dogmatische Studien (Dorpat], 1884, sir, 73—77, — V po-
zdjším svém díle, Lehrb. der DG, 2. Halíte, 1898, str, 196—197, See-

berg opravil svj soud aspo do té míry, že pipouští, že praedesti-

naní idea církve, spojená s akcentováním výluné autority zákona
božího, stávala se kritickým kanónem rostoucí opposice proticírkevní.

Zárove pak církev jako' duchovní veliina penáší se s církevního

itJráva do Creda ili vrouky a tím formám církevního práva se píi-

kládá jen pechodn asová cena djinná.
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destinace, že predestinace i bez asového prostedkování
psobí spasení. Pes to svátosti tu vystupují jako prostedek
k uskutenní predestinace a predestinaní milosti. Pon-
vadž pak svátosti spravuje zvláštní stav knžský, jejž Hus
pln uznává, jest jeho názor v této vci zcela katolický.

Gottschick jde i dále a tvrdí, že dsledkem tchto ped-
poklad jest, že skutená a pravá církev nejsou dv vci
rzné, jak tvrdil Seeberg, nýbrž že jsou navzájem souvislé

v tom smyslu, že svátosti, kázání a stav knžský pojímají

se jako bohem ustanovené prostedky oné církve, jejímž

pedmtem jest víra. Klíem celého názoru Husova o církvi

není vbec idea predestinace, nýbrž idea úelné podoby
empirické církve. Církevním ideálem Husovým jest uskute-
nní vlády zákona Kristova v celém život empirické spo-

lenosti církevní. Církev jako »corpus mysticum Christi«

jest podle Husa »uníversitas fidelium viventium et spiritu

et vita Jesu agentium«.^ Vláda zákona Kristova uskute-
uje se v této církvi vzrstáním mravního života a míru

božího i následováním dvanácti rad evangelických. Je to

starý františkánský ideál životní a svdí o zcela stedo-
vkém rázu reformních snah Husových, Proti Kraussovi"

a Seebergovi, kteí tvrdili, že Hus místo pojmu církve

naznail jen její objem, a místo úelu stanovil pouze

schopnost jejích len, Gottschick konstatuje, že záko-

nem Kristovým jest vyjáden cíl i podstata církve a tyto

že rozhodují o objemu církve i o schopnosti jejích lenv.
Prostedky k dosažení onoho cíle jsou svátosti a knžská
jejich správa, po pípad kázání zákona Kristova. Hus
nemá tudíž subjektivistického pojmu církve a církev

empirická a ideální nejsou u nho dvma církvemi roz-

dílnými, jak tvrdil Seeberg- Pes to Gottschick pipouští,

že snaha Husova vytvoiti církev dle mítka zákona božího

zavinila inkongruenci v pojmu církve empirické a predesti-

naní, zvlášt potud, pokud v obor psobnosti církve této

^ Nutno poznamenati, že na tomto míst Gottschick piítá Kusoví

definici církve, jež jest Matje z Janova. Ono místo jest v Šerm,

dc Antichristo, Opp, II. 56b (88ih), a jest pevzato z Reg. II. 158. Srov.

též Ky.bal, M, Matj z Janova, str. 91—92.

' Srov. K r a u s s, Das protestantische Dogma von der unsicht-

baren Kirohe, 1856 (neznám).
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poítají se také »praedestinati criminosi*. a pokud lenové
její staví se mimo obor psobnosti spasitelných prostedk,
zejména svátostí. Jinak predestinaní formule necelila proti

autorit církve. Odchylkou od uení katolického bylo pouze
popírání Husovo, že by nositelé právních institucí církev-

ních byli totožni se svým úadem a že pro právní kvalitu

jejich musil by se kesan jejich autorit podrobovati. Hus
tvrdil (a jen v tom jest rozdíl jak od sv, Tomáše, tak od
episkopalistických protivník kurialismu, ili od koncilia-

rist), že církevní instituce a její jednání mají nárok na po-

slušnost kesanv jen potud, pokud spoívá na zákon
Kristové jakožto nejvyšší a nejpístupnjší instanci. Tím
však pevedl Hus právní ád na podmínky mravní a zbavil

jej bezprostedn božské povahy, jak autor dále dovozuje

výkladem Husových myšlenek o duchovní autorit církve,

o primátu papežov, o církvi a státu a jednot církevní,^

6, Nepopmou zásluhou tchto vývodv Gottschicko-

vých jest, že bylo jimi poprvé s protestantské strany uká-

záno na stedovké pedpoklady Husova pojmu církve,

jakými byl názor na svátosti a spasení, a dále že poprvé
odborný theolog pokusil se spojiti Husv pojem církve pre-

destinaní i empirické na spolené základn zákona Kri-

stova, Pokud tyto vývody jsou správné, poznáme z dalšího

podrobného výkladu uení Husova o církvi. Zde budiž
pouze poznamenáno, že Gottschickv výklad jest základem
Harnackova výkladu o stedovkém pojmu církve vbec.-
Rozdíl jest pouze v tom, že Harnack vkládá tento pojem
i s jeho premissami do soustavy augustinsko-thomistické a

na širokém základ hnutí pedreformátorského a kacíského
ukazuje, za jakých podmínek dogmatických mohl se tento

pojem v podstat katolický státi kacíským, Harnack tvrdí

shodn s Gottschickem, že uení o predestinaci se nehlá-

J, G o 1 1 s c h i c k, Hus', Luither's m Zwáingli's Lehre v. d. Kirche.
— Z. f. Kircheng. VIII. 3. unci 4. Heft. — Co k tomu poznamenává
K r o p a t s c h e c k, 1. c„ str. 349, p. 5, že totiž spor Gottschickv
s Kraussem a Seebergem jest bezpedmtný, ponvadž prý, chceme-li,

mžeme z falešné nebo spirávtié exegess theologa všeoko vysvtliti, jest

poznámka povrchního tenáe, který o Husov uení nemá samostat-
ného názoru.

' Harnack, Drf. III. 405 sq.
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salo, aby se proti svátostem vztyovala víra anebo se kon-

struovala neviditelná církev, nýbrž proto, aby se elilo ná-

rokm hierarchie a aby se mohl postaviti zákon Kristv
jako pravá »nota ecclesiae catholicae«. Viklefovi a Husovi
pi definici církve nešlo prý o víru, nýbrž o akcentování

zákona Kristova, o odpor proti hierarchickým tídám a
zvlášt o popení pedstíraného práva kléru, že on by byl

representantem církve a správcem svátostí i milosti boží,

aniž by zachovával zákon Kristv- Nešlo zkrátka o dogma,
nýbrž pouze o reformování obadných a svátostných ádv,
a proto žádný nepopíral, že »numerus praedestinatorum«

v empirické církvi jest katolický, ponvadž pechází pes
pojem víry a zakládá se na katolických pojmech spásy a

svátosti a na katolickém ideálu chudoby. Povstal jen z na-

pjetí s ímským kultem a z pepínání docela katolického

principu o zákon Kristov. Viklef a Hus odstraují sice

knze panující, ale neodstraují knží, kteí pisluhují svá-

tostmi, vykládají zákon boží a dle nho také žijí. Na druhé
stran však jejich pojem církve znamená veliký pokrok
v tom smyslu, že oddluje náboženské od svtského, stejn
cení zákon Kristv jako svátosti a psobnost všeho cír-

kevního jednání iní závislou na vnitním smýšlení. Otásá
právem; hierarchie v církvi a pipomíná, že evangelium jest

vcí života,^

Takový jest dnešní stav dogmatického bádání o Husov
pojmu církve. Není pochyby, že Gottschickem byla siln
otesena, ne-li úpln shroucena posavadní tradice o Husov
annihilování spasných prostedk církve dsledkem pojmu
predestinace a rovnž shroucena bžná formule o Husov
subjektivistickém pojmu církve na základ rozlišování

církve viditelné a neviditelné. Také cesta k správnému vy-
stižení a pochopení premiss Husova pojmu církve jako reál-

ního ústavu spásy (totiž svátostí a zákona Kristova) byla
vyznaena a práv touto cestou uinn nokus o výklad jed-

notného pojmu církve u Husa, Nám nezbývá nyní, nežli

podrobným a pesným rozkladem Husových skutených
názor vyložitá veškeré uení jeho o církvi a tím samým
dovoditi, co Hus o církvi opravdu uil a zda jeho odsouzení

' L. c. str, 414—415.
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V té píin bylo dogmaticky správné, I zde budeme postu-

povati cestou, již jsme nastoupili v ásti pedcházející: nej-

prve vyložíme soustavn píslušné názory Husovy a potom,

resp, souasn osvtlíme a oceníme je s hlediska uení ka-

tolického a stedovkého vbec.



II, Pedpoklady a základy pojmu církve

(víra ospravedlující a milost predestinaní),

7. Základním principem Husova uení o církvi jest vta,
že jedinou a nejvyšší hlavou církve jest Kristus. Kristus

jest základ, od nhož (a quo) a v nmž (in quo) sv, církev

katolická se nejprve zakládá, podobn jako víra láskou

psobící jest základ, kterým (quo) táž církev se zakládá/
Kristus jest zárove organickým principem života a správy
církve, bez nhož církev nemže ani žíti, ani dále prospí-

vati. Jest patrno, že nejširší basí Husova uení o církvi jest

idea Krista jako vykupitele a jako kollektivní osobnosti

uplatující se ve všech údech svatého sboru kesanského.
Nikoliv metafysický pojem predestinace, nýbrž vykupitel-

ské dílo Kristovo se svými soteriologickými úinky jest

správným východiskem Husova uení o církvi, a pravda
vnitní souvislosti tomu chce ,aby se toto uení v pípad
Husov vykládalo nikoliv jako samostatné dogma o zvlášt-

nínn ústavu spásy nebo milosti (jak se iní ve všech nynj-
ších dogmatikách), nýbrž jako kanál ili pramen vykoupení,
resp, spasení, na týž zpsob, jako jest pojímati a vykládati
uení o víe a uení o svátostech. Uení Husovo o církvi

jako mystickém tle Kristovu jest již svou podstatou i svou
snahou tak vnitní a sublimní, že není dobe možno vmst-
návati je pod pojem objektivního ústavu spásy, o nmž
jednají ortodoxní dogmatiky po stránce nadpirozeného za-

ložení jeho, a tím mén pod pojem právn-djinného jevu,

^ »Fuiidamentum, a quo prkno et in quo primo fundatur sancta
ecolesia catbolica, est Christus Jhesus, et fundamentm, quo íuindattiT,

cst fides, quae per dilectLonem operatur, quam Petrus proposuH, dicens:

,Tu es Ohrisitus, filius ó.ei víyí'.« — De eccl., c, 9. Opp. I' 209b, I" 260b.
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jejž vykládá církevní právo a apologetika. Nutno je rozšíiti

na pojem obcování svatých v universální církvi vlastn
katolické (v církvi bojující, spící i zvítzilé) a tento pojem
nutno opíti o ústední pojem Husovy theologie, t. j. o po-

jem vykoupení a spasení Ježíšem Kristem.

S toho stanoviska jest pirozeno, že se uení Husovo
o církvi bezprostedn pipíná k pedcházejícímu výkladu

o víe, a nikoliv k výkladu o milosti, jak se zpravidla dje.
Pesné vzato, cini výklad o víe, ani výklad o církvi netvoí
v myšlenkovém schématu nauky Husovy ásti samostatné,

nýbrž, jak práv naznaeno, ásti závislé na ústedním
dogmatu o vykupitelském díle Ježíše Krista ili na onom
velkolepém dramat a mystériu spasení lidského, jež jest

alfou i omegou Husovy myšlenky i snahy náboženské. Víra,

církev a svátosti jsou v theologii Husov, podobn jako

v theologii sv, Pavla a všech tém theolog stedovkých,
nazírány toliko jako následky vykoupení Kristova ili jako

prameny, jimiž plynou proudy vykupitelské krve, vylévající

se na duše vících.^ Na tento zpsob bylo by také možno
a oprávnno zaaditi Husovo uení o víe, církvi a sváto-

stech do nauky o vykupitelském díle Kristov ili do tak

zv. soteriologie vbec a jednati tu nejprve o osob Spasite-

lov, dále o vlastním díle vykupitelském (o skutku vykou-
pení a o jeho bezprostedních úincích), potom o tech
pramenech vykoupení, práv uvedených, a posléze o ovo-

cích vykoupení po stránce morální a eschatologické. K této

ásti soteriologické bylo by pak možno pipojiti vlastní ást
christologickou, jednající o osob Kristov, a to v jejích

vztazích k Bohu i k lovku. Jestliže theologii Husovu ne-
vykládáme s tohoto hlediska písn christocentrického,

nýbrž držíme se rozdlení na poátku položeného, nezna-
mená to, že bychom ono hledisko vbec pomíjeli, nýbrž
toliko, že snažíme se spojiti je s obvyklým schématem
dogmatiky fundamentální a speciální a v nm vytknouti re-

formní myšlenky i snahy Husovy,

8. Idea církve zakládá se u Husa na ideji Krista, ale

idea Krista jest v píinné souvislosti s ideou víry. Jest

^ Srov, o theologii sv, Pavla záklaidní dílo P r a t o v o, La theologie
de Saint Paul, IP, 1913, str. 55,
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tedy nutno vyložiti naped, jakým zpsobem a v jakém
smyslu Husovo uení o církvi souvisí s jeho uením o víe.

Mžeme íci, že tato souvislost jest jednak neetická, ze

samého pojmu víry vyvozená, jednak morální, založená na

morální hodnot víry a jejím významu církevnésiovném.

Po stránce noetické vc jest jasná a nepotebuje dlou-

hého výkladu. Jak jsme vidli v ásti I, §§ 6-7, materiálním

objektem víry jest Bh, tudíž i Bh-lovk ili Kristus jako

slovo boží a pravda od Boha vydaná, a formálním objektem
víry jest autorita Boha zjevujícího, obsažená v Písm, jež

jest slovo boží inspirované duchem svatým. Ponvadž pak
materiáln znamená víra rozumovou adhesi k vyšší pravd-
bohu, jest zjevno, že již v podstat víry zahmutai jest víra

v Krista, jenž zárove jest hlavou církve.

Po stránce morální souvislost pojm víra — Kristus —
církev jest ješt zetelnjší. Víra, jak jsme vidli v ásti I,

§§ 8-11, musí býti láskou utváená, má-li vésti k spasení;

nesmí to býti pouhý intelektuální a volný »habitus«., nýbrž
také in zformovaný a zhodnocený láskou, ili, jak Hus praví,

musí to býti »víra milovná« ili »víra láskou obživená«, ospra-

vedlující bezbožného a psobící duchovní božnní. Kdo má
tuto víru, ví po píkladu Petrov implicite každému
lánku o Kristu, kladnému i zápornému, kterému má se

viti. S tou pak vírou staí ku spasení, jestliže vytrvá.

Vytrvalá víra láskou utvoená jest takto podmínkou spa-

sení, nikoliv ovšem sama o sob, nýbrž potud, pokud jest

základem jiných ctností, v nichž obcuje církev Kristova.^

Na víe má býti založena každá ctnost »jako na dn neb
krumfeštu«.^ Ctnost však záleží v plnní pikázání božích,

jež bez víry nemže poutník ani poznati ani plniti,^ Zkrátka
víra jest základem celého »duchovního hradu« kesanova
a tudy i spasení,* — Tolik všeobecn (srvn, i níže sub 10),

' De eccl. o. 8. — Opi>. T 208'b, P 259ia/b; v. výše ást I. § 8.

^ Erben III. 153 (Provázek), v, výše ást I, § 7.

' De mandatis domini. — Opp. P 2%, I" 38a, v výše ást I, § 12.

* Srov. výše ást I, § 12. — K tomu srov. VýMad víry (Erben I.

46): »Jiných vtipóv a tžkostí lovk sprostný nemož-li stihnuti, mj
na iohto kusiecii dosti, poloze sob, že bez viery neliz s líbiti bohu,
and Iz sihšiti bez nevry, a že musí kaiždý lovk neb spasen býti,

neb zatracen; protož musí každý lovik býti neb žákem božím, aneb
áblovým. A ten jest žák boží, kterýž slyší slovo božie a skutkem
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Speciáln dlužno vytknouti pomr víry k Písmu a k církvi

a tím ke Kristu; jest to pomr co nejužší, až k syllogismu

sahající/ Písmo jako skutené slovo boží jest, jak jsme

slyšeli, formální objekt víry. Bez písma nelze vbec viti,

ponvadž bez Písma nelze vdti, emu teba viti."

I víra o bohu a v boha (credere deum a credere in deum)
opírá se materiáln o inspirované Písmo, Speciáln pak
nutno viti Písmu (credere S, Scripturae) v tom smyslu,

že nutno míti za pravé to, co praví Písmo, k nmuž nelze

nic ani pidávati, ani od nho ubírati a kteréž iní jistotu

neomylnou, pro niž vící má svj život i v nebezpeí smrti

vydávati, Z toho dvodu má každý kesan explicite i im-

plicite viti ili za pravou pijímati každou pravdu Písma,

jež jest vitelná; jest to pravda samého Ducha svatého,*

— Písmo obsahuje ti ásti: ást židovskou, ást prorockou

a ást evangelickou; nejvyšší jest ást poslední, která

zmíruje ob ásti pedcházející; obrazn lze íci, že víra

Písma ili zákon evangelický (fides S, Scripturae vel lex

evangelii) jest kvas, který svým vnitním teplem a chutí

zmíruje zákon židovský i zákon prorocký,* Zákon evange-
lický jest zákon Kristv, Kristus jest živou zkratkou evan-

gelia a zárove stedem spasné ekonomie; viti po ke-
sansku znamená eo ipso viti v Krista a v jeho spasení

založené na plnní jeho pikázání ili zákona. Proto
Kristus-Spasitel pedložil Mart za první lánek víry vtu:
»Já jsem vzkíšení i život. Kdo ví ve mne, by pak
i umel, živ bude« (Jan, 11, 25-26). Za druhý pak lánek
vtu: »A každý, kdož jest živ, a ví ve mne, neume na
vky«. A dodal: »Víš-li to?« Nepravil: »Víš-li v to nebo

plní; a ten jest žák áblóv, kterýž neslyší slova božieho, pak-li slyší,

ale skutkem neplní a tak neví, « Pijato z Vikleía, Šerm., ed. L o-

serth I. 295 (cf. Sedlák, St. t. II. 418'),
* In lumine fidei vel evangelicae veritatis, praví Hus In ep, cancm,

— Opp, II, 200b (322a).
^ Hus to vyslovil jadrn slovy: »S. Scrip1:uTia dicitur porta, per

quam itur ad fidem, Fides porta, per quam itur ad Christuím, Chrístus
porta, per quam itur ad coelum,« — Enarr, Psalm, — Opp, II. 270a
(417a).

' Elucid. fidei, — Opp. I, 49b (61b—62a) De ecol. c. 8. — Opp.
I 209a (260a).

' Šerm. de Antichristo, n. XXIV. — Opp, II. 78a (123a).
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tomu?« A Marta, plna víry, odpovdla mu slovy, jež jsou

tetí lánek víry; »Ovšem, pane, já jsem uvila, že ty jsi

Kristus, syn boha živého, který ml pijíti na svt« (Jan.

11, 27)/
Podle obvyklé trichotomie vrouné rozeznává Hus

víru Kristovi, víru o Kristu a víru v Krista, Víra Kristovi

(credere Christo] jest víra, že to, co Kristus praví, jest

pravda, V tom smyslu Spasitel asto napomínal, aby mu
vili (srov, Jan 4, 21; 3, 16, 18, 36 a j.)- Víra o Kristovi

(credere Christum] jest míti víru o bohu, jehož nevidíme,

ve smyslu tí lánk práv uvedených; tak víme, že Kri-

stus jest Ježíšem ili Spasitelem, a tak naše víra objek-

tivn koní se v Kristovi, jenž jest život tch, kdož v nho
ví,^ Posléze víra v Krista (credere ín Christum) znamená
láskou smovati ke Kristu ili duchovn, t. j, vírou a láskou

pecházeti v boha a Krista, Ponvadž pak ten, v nhož se

ví, ospravedluje bezbožného, poítá se tato víra ke spra-

vedlnosti, tak že lze íci, že viti v Krista jest víra ospra-

vedlující bezbožného.* — Tím jest pomr víry ke Kristu

dostaten vysvtlen (srov, i níže sub 10).

9. Pomr víry k církvi jest dvojí: jednak pomr ke
Kristovi jako základu církve, jednak pomr k údm církve

v celku i jednotliv. Obojí pomr jest vnitní, což jest dáno
již samým pojmem víry jakožto ctností theologální. Víra

v tomto pravém slova smyslu má, jak víme, za formální

objekt ih specifický motiv autoritu boha zjevujícího; auto-

rita církve jest jen pravidlem víry, a i toto pravidlo u Husa
jest zatlaeno autoritou Písma jakožto nejvyššího pravidla

víry,"* Jest tudíž naprosto nemožné stanoviti v uení Hu-

' De tribus dubiis. — Opp. I 167,b (208a),
" I ib i d e m,
= Ibidem, — Cf, In ep, can, — Opp, II 21&b (352b),
^ In ep. can. — Opp. II 215b (347b). — De credere, — Opp

I 170a (211a/b): »Credere ergo in Christum est fides iinstiíicans

impium , , . Credenti eniím in eum, qui iiislificat impimn, reputatur

ei fides eius ad iustitiam«; týž citát z Augustina také v De trib. dub.

Opp. I. 168a (209a).
" Srov. výše ást I, § 14. Krom Písma pravidlem víry, jaJc víme,

jest podle Husa i tradice, K ní jest poítciti i »Credo«, jež Hus nazývá
nkdv prost xvierou*, cf. Výkíaid víry, ap. Erben I, 50 a j, Taiké

rzné lánky symibolu sem náležejí, cf, De eccl. c. 8. — Opp. I 209a
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sov zevniší pomr mezi vírou a církví, v tom na p.
smyslu, že by víra znamenala akt podrobení se neomylné

autorit církve/ Oba pojmy, víra i církev, jsou u Husa
povahy vnitní do té míry, že nelze je uvádti v jiný pomr
než vnitní,

Máme-li na zeteli tento vnitní pK>mr, jest nejprve

dležitá otázka, zda konstitutivním prvkem církve jest víra

i milost, t, j, milost posvcující a zejména milost predes-

tinaní. Otázka jest dležitá proto, že na ní závisí sám po-

jem církve, Je-li totiž konstitutivním prvkem víra, jest pak
církev shromáždním vících, kdežto je-li konstitutivním

prvkem milost predestinaní, jest církev shromáždním vy-

volených, resp, pedzízených. Ovšem možno také oba ony
prvky v jistém smyslu kombinovati a základem pojmu
církve uiniti jak víru, tak i úast na nadpirozeném život
prostedkem zásluh Spasitelových nebo i zvláštní milosti

na vli boží závislé,^

U Husa nenacházíme zdánliv kriteria jednotného.

Jsou u nho výroky , že základem církve jest milost boží

(predestinace); a jsou jiné výroky, které zase nemén jasn
mluví o milovné víe jako základu církve. Nestranný a kri-

tický badatel musí se snažiti oboje výroky nejen ádn roz-

lišovati, nýbrž i ádn spojovati a ve vzájemné souvislosti

vykládati,

I zde setkáváme se nejprve s obvyklou trichotomií

Husovou o »credere ecclesiae«, »credere ecclesiam« a »cre-

dere in ecclesiam«. Principiální význam mají pouze dva
výrazy posledn uvedené, nebo »credere ecclesiae« nezna-

(260a), Jindy zase víru stotožuje s Písmem a jeho vrohodnosti, cf.

De eccl. c. 9 (Opip. I 211a/b (363a): »fides evangelii cum expositione
Augustini et ratio oontradiicunt,« Také slovm ve Výkladu (Erben I

24) o tom. že máme »cierkev svat z viery nkterak poznati*, jest

rozum&ti na ten zpsob, že vroun máme si uvdomiti, co jest církev
a co není.

V obvyklém uení církevním se pomr mezi vírou a církvi

vykládá práv jen na ten zpsob, že se církev pojímá jako chova-
telka a vykladaka deposita víry, nadaná nadpirozenou neomylností,
ili jako živoucí a blízké pravidlo víry a motiv vitelnosti, Srov.
Ha rent, 1, c, col. 150 sq.

Srrovi, E, D u b 1 a n c h y, i, Églisfe v Diet, de théol, cat., IV, col.

2109, s odkazem na sv. Augustina a sv, Tomáše,
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mená, než pikládati víru církvi a praktické dsledky z toho
initi.

O vení v církev, resp, o církvi vyslovuje se Hus nej-

prve takto: »Véiti tehdy máme, že , , , všichni vyvolení, ny-
njší, dievní i budúcí, jsú cierkev svatá obecná,,,, jedna
matka, již máme vru znáti a lásku milovati a jie poslušní

býti, o n i e práv viti, ale ne v ni; neb jedno v boha má-
me viti, . , , a cierkev tato nenie buoh,«.^ Co znamená »v-
íti církev«, Hus vykládá na témže míst naped, prav:
»Každý kesan má viti cierkev svat obecn; dóvod jest,

že každý má milovati Krista, chot té cierkve, i cierkev,

jeho cho,«- V tract, De ecclesia dodává, že vící mají
viti, že církev katolická jest nevsta Kristova, cudná, ne-

porušená a smilnní dokonce neschopná.'* Víra v Krista syna

boha živého jest základem církve,* Posléze v Qaest, de
credere tvrdí, že nemá se viti v církev (in ecclesiam), po-

nvadž viti v nco znamená vírou a láskou v to smovati
ili jíti, a to nezdá se platiti o církvi proto, aby snad kult ili

láska píslušná jedinému bohu nebyla skládána stvoení.

Církev sv, jest pak stvoením, nebo obecn znamená shro-

máždní všech vících v jedné víe a úastn ve dvanácti

láncích víry, shromažující v sob dobré i zlé,'

* Výklad víry (Erben I, 25), Následuje odkaz na av. Auguistina:

»Protož die sv, Augustin v kázání na ,Vfi v buoih', na ten kus: ,svatú

ciekev obecnú': sVdti máme, že cietlkev viti, ale ne v cierkev

viti máme; neib cierkev nenie buioh, ale dóm boží jest.« — Církev

není bih, nýbrž rp-ouze dm boží, praví Hus v Eluicid, Opp, I (50a)

(62b).
' I b i d. 24 ( zViklef a, Sedlák, St. t. II, 425) a znovu v De tribus

dubiis, Op, I. 168a, 209a,
^ »Ex quo oonsequeniter sequiituir, quiod non debent fideles in eocile-

siiam credere, cum non sit deus, sed domuB dei, ut ait Augustinus

in expositione Symiboli. Sed debent credere ecclesiam catholicam esse

SFKOisam domini Jesu Christi, sponsam dico paidicam, incorruptam

Tec valentem aduliterari {inaliter.« — De eccl. c. 1. — Opp. I 197a

(244b).
* »Ex Lam diotis patet, quiae íides est fundamentm ecclesiae,

quo umdatur et aedificatuir in petra Cbristi Jihesu, quia ílla, qua
confiteiur ecclesia. quod Christus est filius dei vi^vi,* — De ecol, c, 8,

— Opp, I, 209a (260a),
' », , , Ecclesia enim sancta est creatura, cum communi nomine sit

omnium fidelium in uma fidte et duodecim articulis fidei per parti-

cipium congregatio, quae in se congregat bonos et mailos, ut de hoc

Kybal, Uení M. Jana Hnsa. 11^
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Patrno, že církev sama o sob jest víe nanejvýše ma-
teriálním objektem, ukazujícím, že církev jako dm boží

existuje; církev není a ani nemže býti specifickým motí'

vem a cílem víry, nebo tím jest pouze bh. Ale pes tcv

spojení obou objekt jest do jisté míry možné, a to tehdy^

jestliže církev pojme se nikoliv jako reálný ústav spasný,

nýbrž jako mystické tlo, s Kristem-bohem ve vném man-
želství oddané. Zde se již objevuje Husovo spiritualistické

povyšování pedloženého pojmu. Pod patrným vlivem sv,

Augustina Hus klade církev hned po Duchu sv,, resp. Trojicí,

jak se v symbolu apoštolském skuten nachází, a vykládá
ji jako nejvyšší stvoení, které láskou Ducha sv, jest s Kru
stem spojeno ve vném manželství,^ Toto stvoení nazývá
pak s týmže odvodnním nevstou Kristovou a mystickým
tlem Kristovým, obsahujícím všecky pedzízené, rozd-
lené v církev bojující, spící a zvítzilou,^ Draz není tu na
pedzízených jako tle, nýbrž na Kristovi jako hlav
církve; jde tu opt o pomr vícího ke Kristovi, a teorve

skrze Krista o pomr vícího k církvi Kristov, resp. ke
Kristovi samému, Spiritualistický princip církve žádá i spi-

ritualistických pedpoklad noetických, Je-lí církev »nej-

vlastnji eená« obcí svatých, tu podle Husa »milovná

víra<^ uschopuje vícího k vtlování se v tuto obec, nebo
tato víra (rozumj víra v Boha, resp, v Krista) ospravedl-

uje bezbožného a psobí jakési duchovní pecházení
v boha,^ Mezi církví a vírou jest tudíž pomr pouze ne-

pímý, resp, penesený. Nevíme v církev boží, nýbrž v-
íme o církvi, že jest boží a že jako nevsta Kristova vy-

žaduje poznání, milování a poslušnosti- Základem církve

jest jediný Kristus, ponvadž církev od nho poíná, v nm

cliare sententiat b. Gregoriius et Aiigustiiius,« — Q, de credere, Opp.
I 170a (211a), Srov. výše ást I, § 10,

* »Haec est s, eoclesia catholioa, quiam confitentmr Christiani

inmediate post fidem in Spiritum Sanctum, perpetua: T quia sccundum
Auiguistinuim , . . est stimma creatura, ideo immediate ponitur post

Trinitatem increatam; 2" quia amore Spiritus Sanicrti Christo mairi-

monio perpetuo copulatuir; et 3" quia posiita Trinitate oongruum est

ipsam babere templm, quod inhabitet , . ,« — De eoclesia, c, 1, —
Opp, I 197(a (244b]. — Podobn v Elucid. — Ibid 50b, 63b,

' Eltuoid. — Opp, I 50b—51a (63a—64a).
' Viz citáít výše v o. I, § 11 (Q. de credere).
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koní a jím koní; víra není základem církve, leda v tom
smyslu, že je to víra milovná a Petrem vyznaná slovy; »Ty
jsi Kristus, syn boha živého, <>. Jinými slovy základ, jímž

(quo) církev jest založena, jest víra o Kristu, od nhož
(a quo) a v nmž (in quo) církev jest založena/

Tím jest zhruba zodpovdna otázka o pomru víry

k hlav církve ili ke Kristovi,

10, Druhá otázka, jaký jest pomr viry k tlu církve

a zda toto tlo založeno jest na pouhé milosti predestinaní,

jest tak subtilní, že nutno ji ešiti »clare et distincte«, jak

jen možno. Vycházejme opt z víry a snažme se rozpro-

stíti tento pojem na církev a život v církvi, Hus ast ji

mluví o víe a církvi, ale neporozumíme dsledkm jeho

slov, jestliže nebudeme míti jasné pedstavy o tchto po-

jmech. Co se týe víry, musíme znovu vytknouti Husovu
celou argumentaci, majíce na pamti zásadní rozdíl, jejž

Hus iní mezi vírou beztvárnou a vírou utváenou. Vira

heztvárná znamená (jak víme z ásti I § 9) toliko uschop-

nní rozumu k tomu, aby lovk vil tomu, emu má viti,

a zamítal to, emu nemá viti; toto uschopnní jest vlité

(habitus infusus) a nemá moci spasné, ponvadž jest to

pouhé osvícení duše první pravdou; tuto víru mohou míti

i démoni, mající njakou známost o láncích víry, V tom
smyslu Hus praví, že nkteí lidé praví se býti v církvi

podle pouhé víry beztvárné, jako jsou pedzvdní ke-
sané, kteí sice boha vyznávají, ale psobí nepravosti.^

^»Christus fest fundamentm ecrlesiae) antonomastice, quia (eccle-

sia) ab ipso incipit et in ipso finitur et per ipsum fkiitur consti-

tutiio eoalesiae. Proplietae vero et apoistoli siont fundamenta, quia ,ipso-

rum autoritas portat infirmitatem nostram. Ei illum modm intendit

ctiam Ambrosius in dieto suo, dicens, quod Petrus ideo petra dicituir,

quod primuiS imitatoribuis fidei fundamenta posueriit et tanquam saxum
immobile, scil, a finali constantia, totius corporis Christi compageon

molemque contineat. Fundamentm vero, quo fundatur ecclesia in

Christo, esft fides, quam Petrus confessus est, dicens: »Tu es Christus,

ilius dei vivi.« De eccl. c. 9. — Opp. I 211a (262b). — Podobn již

i b i d. 209b, 26(>b a v kázáních betlémských, cod, Univ, Prag. III B 20,

f. 74a/b: »,Tu es Christus, íilius dei vivi', Et in illa coníessione sanota

mater ecclestia est fundata, scil. quod Christus est filius dei vivi,«

' »Niaim aliqui diountur esse (in eoclesia] solum secundum fidem

informem, ut christiani praesciti criminibus Lnvoluti, quibus dicit do-

minius Lucae 6; ,Quid vocatis me: Domine, Domine, et non faoitis,
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Jako víra beztvárná ili bez ctnosti nemá sama sebou vý-
znamu pro spasení, tak ani tato církev není žádnou církví!

Na dtuhé stran však neplyne odtud, že by beztvárná víra

byla zcela bezcenná^ a že by údem církve mohl býti i ne-
vící; to jest naprosto vyloueno, již proto, že bez víry

není vbec poznání boha a tudíž ani služba bohu, k níž jest

církev založena,^

Víra, má-li býti úinná, musí býti utváená ili ctnostná.

Bývá utváená zejména láskou (fides charit formata), ímž
stává se vlitou ctností (virtus infusa) a darem božím ilí

milostí; tato víra, je-li vytrvalá, jest zárove akt spasitelný

a základ jiných ctností a celého ospravedlnní (viz výše
sub 8), Víra láskou utváená hraje dležitou úlohu v Hu-
sov uení o církvi. Na jednom míst Hus výslovn praví, že
utváená víra zakládá církev Kristovu,' Petr vynikal vírou,

pokorou a láskou a pro svou víru dostal bím náelnictví

v církvi,* Jinak Hus spojuje víru s milostí pítomné spra-

vedlnosti a s ospravedlnním vbec. Lidé (praví) mohou
býti dvojit ze své matky církve; bu podle pedzízení
k životu vnému, jako jsou všichni do konce svatí; anebo
podle pedzízení toliko k pítomné spravedlnosti, jako
jsou všichni, kteí pijímají nkdy milost odpuštní hích^

quae ego praeoipio vobis?'« — Podobn Mat. 7, 22—23 a Psalm, 6, 8, —

-

De eccl. c. 5. — Opp. I, 203a (252a),

* Srov, Postillu {Erben II, 57—58): »siem jest slovo božier

víera, jenž jest siem ddbré, neh iní syny božie. A to siem rozsál

jest Kristus v poli cierkvi svaté tak, že prvé byli sú lidé zem dobrá;
neb sú byli jelikožto od boha stvoeni bez hieoha, ale z.prznni
hiechem byli sú zem chamradíJn a tmím zkažená; ale z milosti

Kristovy vru, tiem semenem, sú synové boží uinni,

«

' Cf. De ecalesia c. 5. — Opp I 205a (255a).

^ ». , , rationaibiliter vocata est eclesia Christi seounidum quandam
praeeminentiiam Romana eoclesia propter tria ... 3* ui noitcscajt,

quod non locus, sivé antiqiiitas, sed fides formata fumdat eoclesiam
Chiri>str,« — De eccl. o. 7. — Opp, I 208a (2581b). — Srov. též Sermoneis
de sanctis 82: >^Fidels est ccclosie undamenttim, dileocio vero est

ecclesie coniiplemen)tum.«

* »Petriviis haibuit quandiam p'raeeminentiam iin omni geinere viartu-

tum. Tes autem erajut virtiites, in quiibus Petnis praecellebat, fides,,

hinmilitas et dharitas , , ,« Níže: »Et ex ista fide aocepit Petruis opus
praefecturae ecclesiae,« — De eccl, c. 9. — Opp, I 21Íb—212a (263ib).
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ale do konce nevytrvají/ Nechme zatím stranou pojem
pedzízení a všimnme si, že podle Husa údství církve

Kristovy psobí také vytrvalost v lásce ilí že konstitutiv-

ním prvkem pojmu církve jest netoliko milost pedzízení
vného, nýbrž i milost asné spravedlnosti, A tato milost

asné spravedlnosti jest u Husa v tsné souvislosti s po-

jmem víry, tak že autor mže opakovati podle Glossy (de

poenit,, dist, IV, § Hoc ergo), že lidé stávají se syny božími

bu pouhým pedzízením a nadjí blaženosti, anebo po-

sléze zásluhou víry a pítomné spravedlnosti (merito fidei

et praesentis iustitiae).-

Je nesporno, že Hus pod vlivem sv. Augustina, milost

pítomné spravedlnosti klade daleko za milost vného
pedzízení, avšak nelze popíti, že onu první milost ve

svém uení o cíkvi podržuje a tím vrací se k pavlovskému
pojmu ospravedlnní vírou, o njž se. opírá i ortodoxn-
katolické uení o církvi. Lze to doložiti u Husa zcela pln
a tím pesn vymeziti pedložený pomr víry k tlu církve.

Jak jsme již ast ji slyšeli, víra utváená láskou jest

vlitá ctnost ili akt morální, kterým se poíná spasení. Spa-
sení bez víry jest nemožné, každý »salvandus« musí býti

nejprve a pedevším »fidelis«,^ Dsledn i pedzízený
k vné blaženosti musí býti vícím, Je-li víra zaátkem
a podmínkou spasení, nemže ovšem znamenati pouhé roz-

umové uznání spasné ekonomie, nýbrž musí míti schopnost

a sílu záslužného života ke spasení nezbytného; jinými

slovy, nesmí to býti passivní, nýbrž aktivní akt morální,

jehož mocí bh vícího ospravedluje ili udluje vícímu
ospravedlnní, které tohoto zavazuje a uschopuje ke ko-
nání dobrých skutkv a prospívání ve ctnostech, jimiž posléze

nabývá spasení,* Hus to vykládá podrobnji takto: ve víe
sluší rozeznávati habitus, actus a obiectum. Habitus zna-

mená uschopnní mysli, kterým se psobí, že rozum a vle

' De ecciesia, c, 3, — Opp, I, 200a (248b),

I
Ibidem 200b (249a),

" »Et quia sine fide impossibile est placere deo (Hebr, XI), ideo

oportet, qiuiOíd omnis salvandus primo omnAiím siit fiidelis,« — De eccl.

c. 8. — Opp, I, 208b (259b).
' Takové jest pasné uení ipodJle sv, Pavla a církve, Srov. Prát,

1. c, II, str. 354—355,
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souhlasí s ctnostmi, jež zjevuje Písmo, Aktem jest práv
tento osobní souhlas ili vení v nejužším slova smyslu;

týká se rozumu (vzhledem k slovu) a vle (vzhledem
k dobru). Objektem konen jest pravda nebo pravdy, ku
které nebo ku kterým lovk vírou Ine.^ Patrno, že tato víra

nestaí sama o sob k spasení a že sama o sob nemže býti

ani psobící ani formální píinou spasení, nýbrž toliko

píinou instrumentální," Hus užívá obvyklého obrazu, pi-
rovnávaje víru k základu a dlažb budovy duchovního
hradu; stnami této budovy jest nadje a stechou láska;

základním kamenem jest Kristus,^ Není nejmenší pochyby,

že touto duchovní budovou (spirituále aediíicium) mínil

Hus církev,* a odtud jasn vysvítá, jak dležitou úlohu
hraje pojem víry v Husov uení o církvi. Rozumí se ovšem
(jak jsme již výše vytkli), že oba pojmy, víra i církev, jsou

tu pojímány ve smyslu nanejvýše duchovním a ethickéra,

kterým se podstatn liší od obvyklého uení. Rozhodující
však jest, že Hus, prohlásiv víru za základ duchovní stavby
církve, pikládá také víe plnou úinnost mravní a theolo-

gální, S negativní stránky popírá, že by pouhá víra (sóla

fides) staila ke spasení, resp, k ospravedlnní," a s posi-

^In epist, oamon. — Opp. II. 117a {182a).
" Hus sice praví v In ep, can. (Opp. II. 216a, 348a), že »fidcs

ecclesiae est causa proxima efficiens et causa effeatus« vítzství nad
svtem, avšak myslí tím práv teprve konený úinek víry (fides

posita in effectu), jímž Jest spasení.
^ I b i d, a Expl, ep. ad Corint,, Opp, 11. 91b (145b), Srov, kázání

betlémská, f, 220'b: »cuius domus spiritualiis fundamentm est fides,

ipciries dexter est spes predestinacionis, sinister spes, quia effugiet

dampnac ionem ,

«

^ >Funda'mentum primm necessaríuím, solidissiímiim et pnaestan-
tissiimum est Christus Ihesus totius sanctae ecclesiae, in quo
fimdata est , , , Petra (I Cor. X) est Chxistus, super quam vir sapiens,

ipsemet Christus, fundavit domm suam, sanotam universalem ecclesiam.«

Dále se praví, že pondns spiritualis aedificii est laimor (ad Chriistum)

a že templm spirituále sivé domus requirit fidera ut paviraentum,
quia fides est suibstantia, i, e, fundamentm reruan sperandarum (Hebr,
XI). Expl, ep, Corint, — Opp. II. 9Wb (145b).

° »Fides quae par dilectionem non operatur, mortua est, inefficax

ad salutem, Mortua est, quia sensu caret et motu, non senliens delecta-

tionem, quae est in charitate, nec motm boni operis, Et sicut non refi-

citur pauiper sólo verbo miserioordiae, sic nec ille sailvabitur sóla
f i d e,« — In ep can. — Opp. II, 02a (205a). — Dále se pímo vy-
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tívní stránky tvrdí opt a opt, že pouze skutky vící se

ospravedluje a zasluhuje si spasení. Tmito skutky roz-

umí Hus skutky lásky (odtud fides charitate formata) a

milosrdenství;^ nkdy je nazývá prost skutky víry (opera

fidei),- Jimi víra teprve se oživuje, dostává formu a nabývá
záslužnosti. První vnitní akt víry, jímž jest »credere«, do-

pluje se druhým, zevnjším, jímž jest »bene operari cre-

dendo*,^ K prvnímu »habitus credendorum« pistupuje

»actus operis meritorii«.* Slovo napluje se skutkem a tím

teprve lovk se ospravedluje a spásy si zasluhuje. Víra,

jež sama sebou jest »prima virtus infusa«, stává se takto

základem jiných ctností, v nichž obcuje církev Kristova a

jež vedou k spasení,^ Tchto ctností, jimiž se vstupuje do
nebes, je celkem osm: první ti, totiž víra, síh.. (virtus] a

vda ídí lovka vzhledem k dobru; druhé ti, totiž zdrže-

livost, trplivost a zbožnost, ídí lovka vzhledem k znik-

nutí zlu, a poslední dv, láska k bližnímu a láska k bohu,

ídí lovka vzhledem k dokonání v obem. Tím zpsobem
v postupu ctností víra jest základem^ a láska vyvrcholením

duchovního života lidského.'"' Nutno ale míti vytrvalost, aby

vrací námitka, že »sola fides etiam sine opere suíficit ad salutem«. —
Vše vtšinou podle Glossy, — Dále: »Cum adest tempuis operandi, tunc

nec sóla fides, nec opera tantum siine fide, sed utrumque necessarium

est ad sialutem et iustitiam. Fides mamque sine oiperibus mortua est.« —
Ibid, 133íb (208a), Srov. i níže pozn. 2. O dogmatu protestantském »sola

fide« srov. Prát, 1. c. II. 357—359 a Harent, 1, c, passim.

* In epist. canon. — Opp. II. 131b (205a) : »Fides sine misericordiae

cperibus non prodest ad salutem. Ergo non solum verbo ex fide, sed

etiam operibus ex oharitate proximus est dilígendus,«

* xDeinde infert (Jacabus II, 26) principále intcntum suium, dóicens:

.Sdíout enim corpiiis sine spiritu', quasi dicat: ita omneš per opera
fidei iustificati šunt, non iustificante sóla fide, qua sictit corpus sine

spiritu, qui dat vitam corpori, mortuum est, i. e, penitus emortuum,
ita et fides sine operibus, i. e. sine dilectione operante, quae est vita

a/nimae.« — In ep. canon. — Opp. II. 133ib (208a).

' In epist. canon. — Opp. II. 132a (205b).
* De ecclesia c. 8. — Opp. I. 208b—209a (259b),
* In epist, canon. — Opp. íí. 117a (183a): »Dic'tur autem f'des

.sufostantia rea-um sperandarum', in quantum est quiaedam inohoatio

futurae beatitudinis, quia fides est prima viirtus infusa, — Et illa fiides

(charitate formata) est fundamentm aliarum virLutum, in quibus Christi

eoclesia conversatur.a — De ecclesLa c. 8. — Opp, I, 208b (259b],

' In epist. canon. — Opp. II. 179a (2S4a),
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víra mohla se dalšími ctnostmi ujasniti a doplniti, ili aby
první, beztvárná víra mohla se státi na konec vírou utvá-

enou skrze lásku a tím vésti ku spasení/
Objektem víry jest, jak víme, bh, resp. Kristus,- Kdo

ví v Krista, smuje tedy ke Kristu, a to úinnou láskou
a jinými ctnostmi ve smyslu práv uvedeném," Víra jej

informuje o Kristu a zárove dává mu síly k vytrvalosti

v nastoupené cest k bohu,* Proto se praví, jak jsme sly-

šeli výše, že víra v Krista piítá se vícímu k spravedl-

nosti ili že víra v Krista ospravedluje bezbožného,"
Vící nemže vykonati spasitelného skutku, jestliže nekotví
v Kristu, jenž jest sama láska a život vících,'' Tak lze

íci, že víra objektivn koní v Kristovi a že vírou skrze

lásku utváenou vtlujeme se posléze v Krista , ,

.''

Z toho plyne, že kdo zstává v Kristu, neheší smrteln,
pokud v nm zstává, a že kdo má a užívá víru láskou utvá-

^ In epist, canon. — Opp. II. 152a/b (237b—238b), Ddictví ne-

beského nedosáhnou všichni ktem obrození, nýbrž jen v dobrém vy-
trvalí. Vytrvalost pochází od boha a víra láskou utváená iní lidi

silnými k ívytrvání. — O »fdes, quae est fundamentm virtutum, i. e,

crnstantia« mluví se i b i d. 178a (283a). — De ecclesia c. 8, Opp. I.

208a (259b) ; »Uiide quiicunque habuerit fidem charitate formatam in

ccmmuni, suíficit cum virtute persaverantiae ad salutem, Deus enim,
qui ddit primam fidem, dabít militi suo clariorem, nisi ponat obicem.w
— Dále ibid.: »Ista (íides ohariitate formata) cum perseverantia

sa;lvat, sed non prima (fides infoirmis).«
^ In ep, oanon. — Opp. II. 153a (239ia) : »»deus — finis extrinsecus

fidledi terminans . , . obieotive«. — Cf. ibid, 218b (352b): »fides nestra

debet obiective terminari in Christo Ihesu, qui est vita in ipso ore-

dentium«.
" »Credere in deum et quoniam Ihesus est Christus, est per amo-

rem tendere 'n deitm et in Ihesum Christum. Et sic nuUus peccans

mortáliter credit in deum, nec quoniam Ihesuis est Christus. « — In e,p.

canon. — Opp. II. 215b (347b).
* »Deus purificat efficiendo, fides informando, homo peccatum

dtestando et se disponendo.« Ibid, 141b (221a). Srov. pozni. 1.

' »Credcre ergo in Christum est fides iustificams impium . . , Cre-

dimus Petro, sed non credimus in Petru^m. Credenti enim in eum, qui

iirstiicat impium, reputatur ei fides eius ad iasititiam.« — De crcdere,

— Opp. I. 170a (211a/b).
° »Sic et homo et fides non possunt facere fructum beatituidimis,

nisi in Christo, qui est oharitas, inseratur.« — In epist, canon. — Opp.
II, l'31;b (205a). Svoy. pozn. 2.

^ »Christo per charitatem per fidem formatam inoorporarÍL« — In

episít. canon. — Opp. 21&b (349a). Srov. pozn. 2.



Vira psobí údství cíAve. 169

enou neheší.^ Jest tudíž nemožno, aby kdo smrteln
hešil, leda by umdlel ve víe. Všichni, kdož jsou vdomé
ve smrtelném híchu, nemají víry a jsou nevícími.- Jako
bez víry nelze se bohu líbiti, tak bez nevry nelze se bohu
nelíbiti ili hešiti. Každý lovk musí býti bu spasen

nebo zatracen. To znamená: každý lovk musí býti bu
žákem božím nebo žákem áblovým. Žákem, božím jest ten,

kterýž (ve víe i vírou) slyší slovo boží a skutkem je plní;

žákem áblovým jest ten, kterýž neslyší slova božího, nebo
slyší-li, skutkem neplní a tak — neví,"

Z tchto vývodv jest zjevno, že podle Husa vící
vírou milovnou a inorodou jest eo ipso synem božím,

který bude spasen. Víra v Krista jej ospravedluje do té

míry, že více neheší, nýbrž v Krista se vtluje a v Kristovi

zstává. Ponvadž pak Kristus jest hlavou církve, jest pi-
rozeno, že takto vící jest zárove údem církve jakožto

mystického tla Kristova a že se tímto údem stává již mi-

lostí habitu víry a zásluhou! aktu víry jakožto základu spa-

sení i spasitelné církve. Pokud a v jakém- smyslu vedle víry

a s vírou psobí milost pedzízení, uvidíme v odstavcích

následujících,

11. Díve než pistoupíme k obtížnému výkladu uení

* »Omnis, qui in eo manet, non peccat, se. mortaliter, quamdiu
in eo manet.« Dále: »nemiO, utens actu fide formata ratione vel exi-

stenis in ea, peccat«. — In epist. canon. — Opp. II. 206a (332a/b)

a 207a (332b].

^ »Hoc iiudicio iudicabuniur Judei et pagani, qui in Christum non
crediderunt, Et talem infidelitateni Ohristus vocat peocatum authenitice

dictum. Nam sicud fides est virtutum omnkim fundamentm et sine illa

inpossibile esit placere deo, si ergo homo est iníidelis et non credit deo
et in deum, ut ipsum super omnia diligat, nihil boni et meritoriii facit,

nec alliquam virtutem ihabere potest. Ex quo elicitur, quoid inpossibile

aliquiem mortaliter est peccaj-e, nisi dsficiat in fide, quam si habet in

ore et miortificat ijn opere, in veritate est infidelis. Ex quo elicittir,

quiod omneš scientar in mortali peccato existentes non babent fidem,

quam etsi balbent, tumc noai maiorem habent, quam dáaiboluis, de quo
diciíur Jac. IV.'« — Kázání betlémská, f. 174'b. — Ibid. 191 'a se dokonce
praví: »Hu'c. se. Ihesu Chriisto, omneš prophete tesitimonium perhibent,

quod omneš, quis credunt fide formata karitate, accipient reminissionem

suicru)m ipeccatorum per nomen d. Ihesu Ghristi.*

" Er'ben I. 46 (Menší výklad víry).
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Husova o predestinaci, uvdomme si pojem predestinace
podle uení Písma a sv, Augustina,

Predestinace není slovo biblické, V Písmš N, Z, vyškytá
se toliko šestkrát, a pouze tikrát ve smyslu theologickém.

V Efez, I, 5 znamená adoptivní synovství Ježíšovou vlí
zpsobené a vztahuje se na všechny vící. V Efez, I, 11,

znamená úinné povolání k milosti a v ím, VIII, 29-30
znamená konformitu s obrazem syna božího; zde i onde se

týká rovnž všech vících, V tomto smyslu uí sv, Pavel,

že Bh predestinoval nás k milosti ili k adoptivnímu sy-

novství, které jest již naše. Všichni kesané jsou predesti-

nováni v tom smyslu, že všichni jsou vyvoleni a povoláni.

Predestinace znamená tu totéž co vyvolení a povolání, to

jest milost víry a spravedlnosti. Toto povolání k milosti

jest absolutní, vztahujíc se na všechny spravedlivé; netýká
se toliko nkterých spravedlivých (jak pozdji tvrdil sv,

Augustin) a neznamená povolání k vné blaženosti, nýbrž
práv jen povolání k úinné milosti,^ Predestinace jest akt

vle boží, a to akt vný, absolutní a svobodný. Pedchází
mu prescientia, jako akt rozumu božího (oba dva tyto akty

náležejí ke snaze — intentio) a následují akty povolání (vo-

catio), ospravedlnní (justificatio) a oslavení (gloriíicatio)

jako ti akty výkonné. Predestinací projevuje bh intenci

své vle a teprve povoláním vli svou vykonává. Povolaní
(electi) jsou oni predestinovaní, které bh zvlášt byl vy-

volil. Predestinace tudíž nepedpokládá nutn povolání
(electio), ale povolání pedpokládá nutn predestinaci.

Nkdy predestinace provází již povolání, nikdy však nená-
sleduje po nm. Bh nejprve ooznává (presciencí)

,
potom

pedzizuje (predestinací) a posléze vyvoluje. Cílem pre-

destinace, jak naznaeno, není hned vná sláva, nýbrž
adontivní synovství, jež jest formální úinek posvcující
milosti a vede ovšem k vné sláv. Toto synovství jest

psobeno Ježíšem Kristem jako záslužnou píinou a jest

v nm, ponvadž stáváme se syny adoptivními pouze tím,

že jsme se Synem spojeni. Jinak jest predestinace

^Prat, I. c, P, 333—342. — S proitestants.kého ihJediska v.

Hoitzmann, Lehrbuiah der Neutestamentlichen Theologie, II, 165
až 174 a Feine, Theologie des Neuen Tesiaments, 2. A. 1912,

str, 451—458.
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k adoptivnímu synovství projevem subjektivní milosti boží,

jež jest formou našeho ospravedlnní a posvcení/
V tomto uení o predestinaci projevují se podle nkte-

rých vyklada ob základní myšlenky sv. Pavla; s jedné

strany myšlenka plné nezávislovsti Boha ve vci zachrao-
vání vících a s druhé myšlenka svobody lovka, který

mže zahynouti pouze vlastní vinou, totiž svou nevrou
(ím, IX, 30-33; X, 14-21), Také se vytýká, že ani podle

sv. Pavla všichni lidé nepijali ducha a neposlouchají evan-

gelia (ím, X, 16), ba že jsou nepátelé kíže Kristova,

jichž koncem jest záhuba (Fil. III, 18-19),-

Myšlenka jistého výbru predestinaního nachází se

i u sv, Jana, v jehož evangeliu teme, že sice všichni lidé

jsou povoláni, aby se stali dítkami božími, ale všichni nejdou
za tím povoláním. Dje se to podle úradku božího, pon-
vadž nikdo nejde k Ježíši, koho Otec k nmu netáhne (Jan,

VI. 44). a Otec dal svému Synovi jen uritý poet lidí (Jan,

VII, 6),'

U Husa najdeme výklad predestinaní theorie opírající

se také o toto uení biblické, ale ponvadž tento výklad
spoívá zárove na sv, Augustinovi, bude dobe, uvedeme-li
naped ješt píslušné uení tohoto sv, otce.'^

Podle sv, Augustina predestinace svatých znamená
totéž co pedzvdní (praescientia) a pipravení dobrodiní

božích, jimiž vící najisto jsou vysvobozováni, kdežto ne-

vící zstávají v záhub (in massa perditionis) podle spra-

vedlivého soudu božího; záleží ale pi tom nejen na víe,

nýbrž i na vytrvalosti až do konce, ^ V podstat predestinace

jest vc všemocné milosti boží. Koho bh jako nejmilosti-

' Prát. 1. c. IP 129—133.
^ Srov. J, T i X c r o n t, Dogmengeschichte I. 1913, str. 106.
' Ibidem 94. Feine 597—599 a 609 sq.
* Z hlavní literatury obecné srov. S e e b e r g, Lehrbuch der

Dcgmengescbichte IP, 1910, str. 431 sq, — L o o f s, DG. 2. A. 1890,

§ 50 sq, — Harnack, Lehrbuch der DG, III. 1890, str. 84 sq. —
Botnwetsch, Grtmdriss der Dogmengeschichte, 1909, str, 115 sq, —
Tixeront, Histcire des dogmes, II. 1909, str. 354 sq. — Následující
výklad podávám samostatn.

° De dono perseverantiae 14, 35—17, 42. (Citováno ap. Rout
de Jo urn 1, Enchiridion patrisíicaun, 1911, , 2000—2003, kde jsou
uvedeny i odkazy na Migne.)
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vjší udíle milosti predestinoval kvnému životu, ten obrodí

se v Kristu, díve než zeme; koho ale bh jako nejspravedli-

vjší dárce trestu predestinoval k vné smrti, ten zahyne

nejen pro híchy vlastní, ale i (jako dti) pro hích d-
diný/ Tento hích ddiný jest základem celé psycho-

logicko-metafysické konstrukce Augustinovy o boží milosti

a tudíž i o predestinaci, V Adamovi shešilo celé lidské

pokolení, ztrativši vbec možnost nehešeni. Ponvadž
Adam opustil boha »per liberum arbitrium«, byl podle spra-

vedlivého soudu božího odsouzen k zatracení s celým svým
potomstvem (massa perditionis). Avšak dobrotivý bh svou

milostí nkteré z potomstva osvobodil od tohoto odsouzení,

I kdyby nikoho nebyl osvobodil, byl by ovšem soud jeho

spravedlivý; osvobození nkterých, jichž jest málo proti

hynoucím, ale plným potem mnoho, je irá milost boží.^

Od osvobození k spasení, resp, ospravedlnní jest ovšem
cesta daleká, tím delší, ím lovk je nicotn jší. Kdežto
Adam ml nejen nehíšnost, nýbrž i možnost stálé nehíš-

nosti (posse non peccare) ',
jeho potomek jest zatížen hí-

chem ddiným (odsouzením] a zárove stálou hešitelností

ili ochromením celé povahy, zvlášt vle, na níž záleží

vbec dobrota a záslužnost života lidského. Šlo tudíž pedn
o to, aby tato vle k dobrému (jež nebyla více svobodna)
byla v lovku probuzována a posilována, by z ní mohl
vzejíti dobrý skutek; co špatného lovk narozením (ge-

neratione) s sebou pinesl, toho ml se znovuzrozením (rc-

generatione) zbaviti; za druhé šlo o to, aby vle lidská,

pokud smuje ke zlému a jest základem nového hešení,

byla napravována a obracována k dobrému. Na toto hnutí

a poátení dní volní klade sv, Augustin podstatnou váhu
a v tom jest nejhlubší základ jeho dalšího uení predesti-

naního. Toto uení poíná práv vtou, že Bh z massy
zatracenc vyvolil, a to již ped ustavením svta, uritý
poet lidských tvor k zachránní a spasení. To neznamená,
jak tvrdil Pelagius, že by Bh byl pouze pedvídal vyvo-

lence, a protože je pedvídal, také je vyvolil, díve než by

^ De anima et eiuis origine, 4, 11, 16 (R o u t, 1882),

' De oorreptiane et gratia 10. 28 (R o u t, 1951).

* Ibid. 12, 33 (Rouet, 1956).
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ješt na svt. byli pišlí; nikoliv, boží innost byla kladnjší.

Bh nás vyvolil ne proto, že takovými budeme, nýbrž proto,

abychom takovými byli. Bh predestinací nás vyvolil,

abychom jeho milostí predestinovanými byli, resp, se stali.

V tom jest tajemství dobré vle boží, kterou Bh psobí,

aby i naše vle byla dobrá; a v tomto tajemství své vle
uložil bh všecky poklady své milosti, kterými poíná i p-
sobí naši regeneraci/

Predestinace jest tudíž pipravení milosti boží (gratiae

pyraeparatio) , tak jako milost jest již darováním božím a

úinkem predestinace; jest to tajemný akt vle boží, který

smuje k tomu, aby i naše vle stala se boží,- Je predesti-

nace ped ustavením svta (ante mundi constitutionem) a

predestinace z tohoto svta (de mundo). Ona znamená, že

bh své budoucí skutky pedzvdl; tato, že bh to, co pre-

destinoval, již naplnil. Koho bh predestinoval, toho i po-

volal, t, zv, povoláním podle svého pedsevzetí (vocatio

secundum propositum)
;
jiného nikoliv. Ale koho takto po-

volal, toho i ospravedlnil, a koho predestinoval, povolal a

ospravedlnil, toho na konec i oslavil,^ Bh chce, aby všichni

lidé byli spaseni, jak praví ap, Pavel (I, Tim, II, 4), avšak

to neznamená, že všichni lidé jsou skuten spaseni; uve-

dený výrok znamená pouze, že nikdo jiný není spasen, leda

ten, koho bh chce spasiti, protože vbec žádný nebývá bez

vle boží spasen.* Predestinovaných ke království božímu
jest uritý poet (certus numerus), a jen jeho týká se boží

pedsevzetí; to jsou praví vyvolení (electi), ostatní jsou jen

prost (bez božího pedsevzetí) povolaní,^

Predestinace jako souverenní akt boží moci a dobroty

jest, jak naznaeno, pouze pipravení ili predisponování

lidské vle k pijetí milosti boží, Adama se asi netýkala,

ponvadž ten ml i dobrou vli samu o sob i pomoc boží

k tomu, aby v této dobré vli zstal podle své libosti. Týká

^ De praedestinatione sanctorum 18, 36 (R o u e t, 1989).
= Srov, ibid. 10, 19 (Rouct, 1986).
• De praede&t. 17, 34 (Rout, 1988). — Cf. de correptione et

gratia 7. 14 (Rout, 1948).
' Enchirid. 103 (Rout 1927). — De praed. 8. 14 (Rout,

1983).
' De corrept. et gratia 13, 39 (Rout, 1959).



174 II, O církvi a papeži,

se však nás, kteí máme špatnou vli a jsme sami sebou bez

pomoci boží. I dává nám bh milost, nejen abychom mohli

initi, co chceme, nýbrž abychom i chtli initi, co chceme/
Tak bh psobí v nás dobré chtní [velle) a pomáhá naší

slabé vli, aby neupadala v protivnostech,- V kterých lidech

psobí Bh toto dobré chtní, ty již predestinuje ili ped-
zizuje k obrozenému životu; v jejich srdcích totiž nejprve

psobí, aby neslyšeli evangelia na prázdno, nýbrž aby evan-

geliem se obrátili a vili,^ Vyvolil je ne proto, že vili,

nýbrž aby vili/ Víra jest darem božím (a to víra i zaatá
i dokonaná), a tento dar nkterým se udluje a nkterým
se neudluje. Pro se neudluje všem lidem, vící nemá
zkoumati, vda, že všichni lidé jsou vlastn propadlí odsou-

zení a zkáze. Kristus ovšem pedzvdl (praescisse) vící
i nevící.^ Víra není od nás, nýbrž jest to plný dar boží, a

to již svým zaátkem, jímž jest souhlasné myšlení (cum
assensione cogitare) ; od nás a od naší pirozenosti jest

pouze možnost víry; držení víry jest už milostí vících,®

Z toho patrno, že podle sv, Augustina predestinace týká se

již samé víry jako milosti boží, kterou bh udluje vícím,^
Neznamená to ovšem, že všichni vící jsou skuten spa-

seni, a všichni jsou aspo potenciáln predestinováni,*

Víra udluje se ve svátosti ktu, a kest sám sebou
nemá moci spasné milosti. Ktem se toliko zbavujeme hích
(híchu ddiného i hích aktivních), ale nezbavujeme se

zla a své híšné disposice,^ K tomu jest teba stále milosti

^ De correptione et g-ratia 11, 32 (Rout, 1955) a jinde podobn.
Mbid. 12, 38 (Rout, 1958).
3 De praedest, 19, 39 (Rout, 1991),

Mbid, 19, 38 (Rout, 1990),
' Ibid. 9, 18 (Rout, 19S5),
' Ibid, 5, 10 (Rout, 1982),
' Logická souvislost myšlenky Augustinovy jest tato: sama vle

nemže nic dobrého bez milosti boží. Toliko milost boží ospravedlulje
bezbožného. Rozumí se tím všaik jen milost, kterou apoštol doporouí
prostednictvím víry Ježíše Krista, a tato milost jesit pouze vících
(De gratia et libero arbitrio, 5, 12; 16, 14; 13, 25, Rout 1936, 1937,

1939). Než v pojmu milosti jest již predesitiniace.
' Cf, De corrept. et gratia 14, 44 (Rout, 1962),
" Srov, Contra duas epist. Pelag, 1, 14, 28 (Rout, 1888), —

Centra Jiíliam 6, 16, 49 (Rout, 1911), — Enohiridion (Rout,
1918),
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boží s jedné strany a vytrvalosti se strany druhé. Milost

boží, resp, Kristova, jež vírou v Krista jako Spasitele pe-
devším se projevuje,^ vede predestinované k nejvyšší do-

konalosti a oslavení, a to tím, že pomocí ní nejen pozná-

váme, oo máme initi, nýbrž i poznané konáme; nejen v-
íme, co máme viti, nýbrž i milujeme, co jsme uvili.^

K tomu jest ovšem teba, se strany lidské vytrvalosti ili

nové milosti. Kdežto první milost (gratia operans) psobila,

abychom chtU dobro, tato druhá milost (gratia cooperans)

spolupsobí s námi, abychom již dobro chtné inili,"

A darem této milosti jest práv vytrvalost, kterou

lovk zstává v Kristu až do konce. Tuto milost vytrvalosti

až do konce udílí nám bh nikoliv podle našich zásluh,

nýbrž podle své nejtajnjší vle, ponvadž koho pedzídil,

toho i povolal. lovk, pokud je na živu, neví, zda tento dar

dostane, a proto musí pokorn všecko dávati bohu a stále

se držeti boha až do konce. Vytrvalost pouze na as neplatí

a nemá pro spasení vbec smyslu. Ale kdo vytrvá až do
konce, jest si potom jist tohoto daru božího. Proto mnozí
mohou vytrvalost míti, ale nikdo nemže jí ztratiti, rozumj
nikdo, komu jest opravdu dána. Jako dar boží jest vytrva-

lost neztratitelná a bh pirozen pedzvdl, komu takový

dar udlí. Jako bh zpsobil v nás dobré chtní, tak psobí
i dobré inní a vytrvání až do konce. Predestinace svatých

jest tím ukonena,*

12. U Husa bychom nadarmo hledali hlubokého prede-

stinaního uení Augustinova, Jsou tu jen matné odlesky

geniální naukv biskupa hipponského, smíšené s vulgárními

názory stedovké nauky katolické i protikatolické (viklef-

ské), I Hus vykládá, že Adam ml ped pádem moc nc-

^ De graitáa Christí et de peccatio oríginali II. 34, 28 (R o u t,

1857).
' Ibid. I, 12. 13 fRóttet, 1852).
" De gratia et libero abitrio 17, 33 (Rout, 1942).
* De dono perseverantiae 1, 1; 6, 10; 7, 15; 13, 33; (Rouet, 1992.

1993, 1994. 1999). — Cf, De correpitione et gratia 7, 11 až 7, 13

(Rouet, 1945. 1946, 1947). 7, 16 (Rout, 1949); 13, 42 (Rout,
1960)'. — Že víra. Iconverse I vytrvalost žádají modlitby, vytýká se

v De dono persev. 7, 15 a 16, 39 (Roue-t, 1994 a 2002). Milost

Kristova není v jeho píklad, nýbrž v jelno daru. Opus ímiperf. 2, 146

(Rout, 2008).
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hešiti, ale po pádu že v lovku moc k nehešeni pohynula.

Každý lovk rodí se v híchu a jest na všechny strany

neduživ. Bolest jest údlem lovka, i když na svt pichází,

i když v svt bydlí, i když ze svta odchází. Je oloupen

o milost boží i o ctnosti, jest ranný na tle i na duchu, a co

nejhorší, nemže býti bez všedního híchu,^ Sám od sebe

nemže tu lovk uiniti skutku bohu záslužného; ba ím
více bohu slouží, tím více jest bohu dlužen, ponvadž bh
to psobí, že lovk mnoho bohu slouží; a tak ím kdo jest

lepší k bohu, tím jest bohui dlužnjší, neb mu dal více do-

broty.-

S druhé strany Hus zdrazuje, že lovk stvoený
k podob boží jest slavné stvoení, bohu milé, rozumné,
krásné v duši a boží; pochází od boha a k bohu kráí do
vné radosti; bh uinil ho vným a vn chce v nm
pebývati; k tomu cíli dal syna svého na smrt za lovka, aby
tento nezahyna byl v radosti vné.^ Týká se to ovšem pouze
duše jako ducha, resp. rozumu, vle a pamti jako tí ástí

božího obrazu sv.Trojice v lovku;* tmito temi vcmi tíhne

duše ili vnitní lovk (naproti tlu ili zevnitnímu lo-
vku) k ctnosti, pamatuje boha, znaje boha a žádaje boha;

a když ty ti vci se v duši sjednají, tehdy drží v ní obraz a

podobenství sv. Trojice, jež stvoila lovka podobného
k sob, a to mocn, moude a dobrovoln; sv. Trojice zase

pak pebývá milostí ve vnitním lovku jako v chrámu
božím.^

Milost boží jest živost duše lidské, tak jako duše jest

živost tla, Vezme-li bh duši od tla, zstane tlo mrtvo;

podobn vezme-li bh milost od duše pro smrtelný hích,

mrtva jest duše,*^ Milostí lovk se podruhé duchovn rodí,

stávaje se nadpirozen mocí boží zvláštním synem božím,'^

' Erben I, 293 (Výiklad Pátee). — Podtohn Erben II. 431

až 432 (Postilla).

'Erben II. 69—70 (Postilla).
=» Erben III. 107 (Dcerka).
* Erben III. 123 (Dcerka), — In epi«t. camon, — Opp. lí. 179b

(284b1. — Cf. Erben I. 59, 61 (Výklaid víry) a jinde,
* Erben III. 105—106 a 123 (DcerJca). -

* Erben I. 335 (Výklad Pátee). — Podobn E r b e n I 20 (Vý-

klad víry).

U Erben II. 233 (Postilla).
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Co je milost a jak se v lovku jeví a psobí, Hus vy-

kládá takto. Milost je sice dar boží, ale pece nedává se

lovku bez jisté jeho predisposice, a i tato jest od boha.

lovk totiž má od pirození hnutí k bohu, žádaje jako

každá vc z pirození dojíti svého svrchovaného do-

bra. Toto hnutí ili pichýlení z pirozené žádosti k dobru
jest první volení (electio). Tím volením volí lovk boha,

ctnost, milost boží a blahoslavenství, neb má z pirození žá-

dost k tm vcem, V svatých ili vyvolených synech božích

zstává to volení na vky, jsouc v nich tak veliké jistoty

mocí ducha svatého, že nelze volenci pochybiti,^ Avšak bh
dává zase lovku moci, aby byl syn boží vyvolený, pon-
vadž jediný bh volí své od vnosti k spasení, kteréž ráí.

Žádný lovk nemá té moci v sob, aby byl vyvoleným sy-

nem božím; má tu moc jedin z milosti boží a ne ze svého

zasloužení. Slova ap, Pavla o druhém urození a vyvolení

{I, Kor, IV, 15: »V Kristu Ježíšovi slovem božím já jsem
vás urodil«, a Galat. IV, 19: »Synákové moji, kteréžto

druhé rodím«) neznamenají, že prostým slovem božím a

ktem lze lovku dáti moc a voliti jej k synovství božímu,

nýbrž jen tolik, že bh dal nejprve lovku moc, aby mohl
býti synem božím, a nejprve jej k témuž vyvolil,^ Vyvolení
bohem od vnosti není nic jiného než predestinování od
vnosti a znamená nové zrození v milosti boží, V predesti-

naci samo sebou jest semeno milosti ospravedlující (semen
gratíae íustificationis)^ ili t. zv. vlitá milost boží (gratia dei

infusa),* Tato milost psobí duchovní rození v lovku na
ten zpsob, že rodí nejprve dobrou vli, potom radost v díle

božím, pak zvyk ve vykonávání dobrých skutkv a í>osléze

vytrvalost v dobrém.'^ Je to patrn milost lásky, nebo lá-

ska psobí mimo jiné synovství boží a láska jediná dlí pwdle
sv, Augustina syny boží od syn vného zatracení.®

'Erben I. 116 (Výklad víry) a Svatokupetví, \"yd. N e-

V o t n ý, 136.
^ Erben II, 231 (Postilla).
' In epist, canon. — Opp. II, 20&a (334a).
' Enarr. psalm, — Opp. II. 244(b (394a),
' I b i d e m.
* In epist, camon. Opp. II. 205b (330a), 206a (331e), 207b

334a). Srov. též Mus. postilla XII F 1, f. 19 (Sup. 1 Cor. 13): >,Sed

levdler a^ inlencionem apostoli dicitur, qtiod caritas predcsti-
Kybal, Ueni M. Jana Husa. 12
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Na rozdíl od sv. Pavla a v souhlase se sv, Augustinem
vztahuje Hus predestinaci na pouhé spravedlivé, zvlášt vy-

volené, a rozšiuje pojem predestinace na povolání k vné
blaženosti, a nejen na povolání k úinné milosti. Ví sice, že

Písmo mluví o vyvolení (electio) podle pedzvdní božího

(praescientia dei, cf. I, Peti I, 2 a Rom, VIII. 29], ale ne-

souhlasí s tímto smšováním prescience a predestinace, pra-

v, že predestinace ve vlastním slova smyslu týká se do-

brých, a prescience (v níž jest vné chtní a vdní Boha)
týká se zlých. ^ U sv. Pavla, jak víme (v. výše sub 11), pres-

cience jako akt božího rozumu pedchází predestinaci, po

m. a c i o n i s numquaím, i. e. nec in presenti, nec in íuturo excidit. Lic^t

enim Petrus val Paulus acaritate presentisiusticíe exciderit,

ille negans, iste persequens Christum, niumquam tatnen predestinaoionis

caritas in eis perierat, Et bcc innuibeiat Paulus . ad Romanos VIII,

dicens (v. 35): »Quiiis nos separabit a caritiate dei^. quod dicit: nuUus.
Unde soIa secundum Augustinm illa caritas est, que dividit inter

filios regni et filios perdicionis.«
^ In epist, canonicas. — Opp. II. 151a (235b]. Hned však zde

noitno .dodati, že Hus i otáaku wquorum est pracdestinatio« eší jindy

liberálnji. V Sent. 165 praví, že predestinace, týkající se pouze
diobrých, obsalbuje ti momenty: a) boží pedložení od vnosti
(divinum propositum eternum]; bj prostedek, kterým se cíle dosahuje,

t. j. udlení milosti v pítomném život; cj pebývání ve sláv budoucí.

V prvním pípad predestinace jest píina a ne úinek a znamená
tolik:i, co »praedestiinaniti'a«, jež jest inné vyvolení a udlení milosti

v pítomnosti a slávy v budoucnosti. V druhých dvou pípadech pre-

destinace jest úinek toho, ím rozumný tvor poíná doasn {tempo-
railiter) býti. — Co se prescience týe, Hus v Sent. 161 piijímá onu
prescienci boží, která nenií svobody vle a nenutí lovka hešiti
(podle Augustina, De civ. dei, 1. V). I podržuje výslovn 1. liberum
sirbitrium sine necessltate (absoluta et coaccionis) ad peccandum;

2. meritiiím ex bona vol uniate liberi arbitrii proiVeniens; 3. maloru/m
demeritum ex iniqua voluntate progredicns, ut b o n i ex dei prescí-

encia et mnilo accipiant gloriam et m a 1 i ex demerito in dampna-
cionem decidant sempitemam. Pipouští, že vše, co bh nutn pedvídá,
nutn se stane, ale není to nutnost prostá a absolutní (necessario

símipliciter absolute vel necessario coacte). Na konec Hus prohlašuje,
že nechce ninohiQ rozumovati o boží prescienci, jsa erv nemohoucí
postihnouti taj boižíoh, nýbrž radji chce dobe žíti a pedvídajícího
boha tím si nakloniti. Sent. 162, — V Sent. 168 obírá se také otázkou,
zda praedestinatio a electio jsou pojmy totožné. Odpovídá, že electio
ve smyslu vyvolení k služb slávy, jakou byl na p. apoštolát Jidášv,
není totéž, oo predestinace; lale electio »ad gloriam finaliter conse-
queaiidam* jest totéž co predestinace, a znamená zárove (mimo
predestinaci) odlouení od špatných. -
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níž následuje teprve povolání (electio), ospravedlnní (iu-

stifícatio) a oslavení (glorificatio), kteréžto akty vesms se

týkají všech vících kesan, predestínovaných k adoptiv-

nímu synovství božímu. Tím, že Hus (nikoliv samostatn a

ojedinle, jak uvidíme níže) ze širokého pojmu predestinace

vylouil akt prescience a tuto potáhl pouze na nespravedlivá

a zatracené ili »pedvdné«, zpsobil rozštpení všech lidí

na dva tábory již v ln rady boží a položil tak základ

k svému pojmu církve, jak bude vyloženo dále. U Husa
(který pirozen celou vc nebral filosoficky, nýbrž ryze

ethicky) postrádáme jak plodné myšlenky pavlovské o pre-

destinaci všech lidí k adoptivnímu synovství, tak i hluboká

ideje augustinské o masse zatracenc, ze které milosrdný

bh byl vyvolil uritý poet k zachránní a spasení. Podle
vulgárního názoru katolického své doby Hus, opomenuv
psychologicko-významného založení augustinovské predesti-

nace v »dobrém chtní« lovkov, pojímal predestinova-

ného píliš výlun jako privilegovaného jedince, jenž byv
urozen z boha podle zvláštní milosti, požívá po celý život

zvláštní ochrany boží ped híchem i ped sebou samým,

^

Kdo jest zrozen, praví Hus, nejen' pítomnou spravedlností,

nýbrž i vnou predestinací, neiní híchu až dokonce,
ponvadž to odporuje predestinaci. Má v sob semeno
ospravedlující milosti, jež nemže býti píinou hešení, tak

jako kdo sedí, nemže zárove státi,- Že by predestinovaný

ml hned milost ospravedlnní, toho jsme u sv, Augustina
neslyšeli! Hus sice stejn se sv, Augustinem praví, že bh
dal lovku nejprve moc, aby mohl býti synem božím (v.

výše), ale souasn k této moci a m.ožnosti pidává úinnou
milost predestinaní, kterou zove také láskou predestinaní'

^ In epist. canon, — Opp. II. 220a/b (355a—356a).
' In epist. oamon. — Qpp. H- 208a (334a). — Cf. Sent. 166, Zde

se praví, že v logickém smyslu predestinovaný nemže hešiti a tím

býti cidistouzen, ponvadž pojem predestinace vyluuje odsouzení. Ale
to snad platí jen »i'n sensu composito«, a nikoliv »divisira« a »pro

diiversrs temporibus*. Hus se nerozhodiuje, nebof neví, zda pirovnání
se sedním je vhodné, vraaím predestinacio non sic varie et successive

potest inessie eidem, sácu'd sessio et cursus*.
^ Sermones, ed, Flajšhans 237: »caritas predestínacionis est alte-

riius racionis quam caritas nuidc secumdium presentem iuistitiam.« —r-

Ibid. 334: »praedestinati, quamvis pro tempore aliquo a caritate secun-
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a skrze niž nechává lovka hned od poátku ospravedlo-
vati. Zkrátka predestinace jest Husovi opravdová milost,

již bh tajn udluje vyvoleným a adoptivním synm svým^
v tak dokonalé míe, že z ní nemohou nikdy vypadnouti,

-

iní tak od vnosti^ ili predestinuje již ped stvoením
svta.* Exklusivnost autorova jde tak daleko, že praví, že

sice celé pokolení lidské jest milé bohu, jenž chce všecky lidi

spasiti, ale pece že vyvolení jsou mu nade všechny ostatní

prost milejší;^ bh, a jest bohem všech, pece jest zvlášt
bohem predestinovaných,^' Tolik možno vyísti z jednoho

pramene,'
Mohlo by se však hned zde namítnouti, že Hus pece

snad nepojímá tak výlun predestinace, když sám se do-

volává definice sv, Augustina, podle níž predestinace jest

toliko pípravou milosti. Musíme prozatím íci, že se Hus
nedovolává sv, Augustina pesn, ponvadž praví: »Est

autem praedestinatio secundum Augustinm De praedesti-

natione sanctorum divinae voluntatis per gratiam electío,

vel, ut communiter dicitur, praedestinatio est praeparatío

gratiae in praesenti et gloriae in futuro,«^ kdežto sv. Augu-
stin na uv, míst (De praedest, sanctorum 10, 19) pouze
praví: »Inter gratiam porro et praedestinationem hoc tan-

tum interest, quod praedestinatio est gratiae praeparatío,

dum presentem iusticiam, exaiderint, ut patet de apostolis, tamen a

caritatc predestinatianis nom excidcnt, qua dioituir la Cor. 193°: »CaTitas
niMiquiaim excidii.*

^ O »{ilius per adopcicnem et cciam (per) predcstiniacionera*

zmiuje se Huis v kázáních betlémských, f. 287b,

Cf. ibi d. f. 144'b: vlntellige hoc sic: Est aliquiis discipuluis Ihesu

secundum ptredestinacionem, et non seounduím actum ad presentem
iusticiam, qui numquam excidet a iusticia Ghriisiti (nisi) ad temipus.

Alter est eiws discipulus secundum predestinacionem et secundum
actum ad presentem iuisticiam, qud numquam exciddt a vuisticia.«

^ Cf. Erben I. 139 (Výklad víry): synové boží vyvolením od
vnosti.

Cf, Sermi (Fl.) 93: electi ante mundi constitucionem.
' I b i d, 372,

In ep, ad Corini, — Opp, II. 84a (133a) s citátem z Glossa
Augustini.

Jest to zejména výklad kanonik z doíby ped r. 1407. Avšak
již v Sup, Sent. I. z r. 1407/8 Hlis vykládá predestinaci naprosto orto-

doxn (v. str, 178 pozn. 1 a str. 182 pozn. 5),
" De ecclesia, c. 3. Opp. II. 200a (248a),
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gratía vero iam ipsa donatio« (srov. výše). Ostatn Hus
vlastní svou myšlenku uvádí dále, a to podle Glossy, podle

níž praví, že jest dvojí predestinace: jedna, kterou jest kdo
na zemi pedzizován (praeordinatur) k pijetí spravedlno-

sti a odpuštní hích, ale nikoliv k dosažení života slávy;

druhá, kterou se kdo predestinuje k dosažení vného ži-

vota v budoucnosti. První následuje druhé, ale ne opan.
Nebo je-li kdo predestinován k životu vnému, dsledn
jest také predestinován k spravedlnosti, a dosáhne-li života

vného, dosáhl také spravedlnosti. Nikoliv však opané:
mnozí zajisté stávají se úastnými spravedlnosti v pitom--

nosti, avšak pro nedostatek vytrvalosti nestávají se úast-
nými života vného.^ Máme-li na zeteli pouze tuto druhou
predestinaci k životu vnému, vidíme nyní jasn, že se na
ni hodí vše, co bylo výše eeno o Husov pojímání predesti-

nace jako hotové milosti boží. Je zjevno, že je-li kdo pre-

destinován k životu vnému, musí již pedem býti nadán
náležitou milostí ospravedlující a zvláštní láskou, ze které

nemže vypadnouti. Duše predestinovaná, kterou bh byl

pedem vyvolil (praeelegit) ped stvoením svta, jest jako

panna s bohem zasnoubená, a to konenou láskou (caritas

finalis), podobn jako duše pedvedená a híchem koneného
nekáni zatvrzená jest zasnoubená s áblem.'-' Vné vyvo-

lení jest jako zlatý etz a nerozluné pouto tak silné, že

koho sváže, toho nebudou mocí až do konce odlouiti od

jeho spasení ani ábel ani všichni zlí dohromady." V témže
smyslu uslyšíme pak Husa mluviti o poutu predestinaní mi-

losti ili lásky, kterým se tlo církve a každý jeho úd ne-

rozlun spojuje s hlavou Kristem."* To dlužno uvésti

z druhé ady pramenv.
Než položme si otázku, jak Hus s tímto pojmem vné

predestinace spojoval pojem víry, hešení a skutk vytrva-

losti. Uvidíme, jak tu Hus pozoruhodn svj metafysický
predestianism napravoval ve smyslu ethickém a tím jej sla-

oval se svou pratickou morálkou. Vn predestinovaní

I b i d e m.

Šerm. 242 a In epist. canon. — Opp. II. 13%—140a (218a),

Betlémská ikázání, f. 159'b,

Contra Pále. — Opp. I. 257a (321a).
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jsou podle Husa sami sebou »salvandi«^ a predestinovaný
žák Ježíšv nikdy ze spravedlnosti Kristovy nevypadne;"
jinými slovy vn predestinovaný až do konce neheší, po-
nvadž to odporuje pojmu predestinace k vné sláv,'' Ale
to neznamená, že by vn predstinovaný nemohl he-
šiti vbec! Každý 'lovk jest híchu podroben a žádný
lovk nemže sám od sebe dosíci nejmenšího stupn milo-

sti a záslužn jednati.^ I predestinovaný musí býti ádn
živ, a to tím více, ponvadž neví, zda jest predestinován;
pokud žije, jest predestinovaným pouze podle nadje,^ Pro-
to potebují i predestinovaní nové milosti — jest to augu-
stinovská »gratia cooperans«, Hus mluví podle scholastické

terminologie o »gratia gratis data«, jež podle Roberta
z Lincolnu znamená dobrou vli, kterou bh chce nám nco
dáti, eho jsme si nezasloužili, a co nám prospje; dlí se

na milost pedbžnou (gratia dei praeveniens], soubžnou
(gratia cooperans vel concomitans) a dokonávající (gratia

^ Cf. Betlemsíká kázáni, f. 58'a: »Unde dioit: salvandos, se. pe-
destínatos.

«

- Ibídem. f. 144'b (v. str. 180, pozn. 2).

' Viz str, 179, pozn. 2.

»Horao einim secunduan posse suum non potest et auiotorítate

sua salvare a peccatis, sed solus deiis.« — Betlem., f. 47b, a jinde,

' »Toto tempore grácie, ín quo sumus fílii predestinati secundium
spem, quamdiu vívimuis.« — Šerm. 334. — V Sent., diist, 40, Hus
dodává se stamovíska principiáliníbo, že predestinace neznamená eo
ipso naprostou nutnost nehešiti, již z toho dvodu', že Spasitel ne-

zemel nadammo, nýbrž zemel proto, aby ti', kdož by žili podobn,
mohli dosíci podle úl svých blaženosti vné, a ti, kdož by taik nežili,

byli na vky odisouizeni, Nepíhodnosti (inconvenienciae) pilynoucí z do-
mnmky, že by predestinace uikládaila predestinovaným absolulní nuitnost,

uvádí paik Huis podle sv. Tomáše, De vierit, theol,, 1. I, c. 30. Dále Hus
praví výslovn, že v pojmu predestinace jsou tí vci: a) previsdo

bonitatis ab cterno; b) prepanaaio grácie in prescnti; c) coMacio
grácie in utuiro. Sent. 166/7. Z tolhio mimo jiné následuje, že prede-
stinace jako pipravení milosti v tomlto život má »cauisam dis.posi-

tiviam«, nebof lovk pipriavuje se úmysln k pijetí milosti, nabývá
shodn záisliuhy (meretur de congruo). Proto lze íci, že zachovávati
pikázání boží zmamiená zasluíhovati si života vného a tím slávy
predestinaní. Ponvadž pak predestinace pvodn záleží nikoEv v pi-
pravení nebo udlení milostí, nýbrž ve vném pedložení boha v pí-
dn spasení lidí, nelze íci, že by zásluha lidí byla píimou predesti-
nace, leda pokud se týe cíle, jímž jest život vný. Sent. 168—9.
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consumans),^ Všechny tyto druhy milosti darmo dané ped-
chází božský instinkt (divinus instinctus] ili hnutí k zá-

služnému dobru, který zvláštním duchovním vlitím (iníluxus

spiritualis) obrací lovka k bohu jako k nadpirozenému
cíli a disponuje jej k pijetí habituální milosti, pomocí níž

záslužn jedná;- tato habituální milost jest milost zmilcst-

ující (gratia gratum faciens), která také pochází od boha
jako pvodce, ale zárove jest závislá na lovku a sou-

hlasu jeho svobodné vle,'' Forma, kterou se lovk stává

bohu milým, sluje konen milost vlitá (gratia iníusa)
;
jako

takovou jsme výše (subl lOJ poznali víru utváenou láskou,

která jest základem jiných ctností a poátkem spasení.

Každý predestinovaný jest »salvandus<s ale pouze »sub
specie« víry v Boha a Ježíše Krista, Jak víra jest úinný
akt morální, víme z výklad dívjších (v, výše sub 10),

Není pochyby, že Hus píinn spojjoval víru s pítomnou
spravedlností, ale také jest jisto, že pojem víry v Krista

spojoval i s pojmem predestinace. Praví, že Ježíš Kristus

predestinované svaté jaksi koupil z mnohých lidí a že spasí

predestinovaný lid.* Mluví o milosti boží dané nám od boha
otce skrze Syna' a za svatebany trvale nasycené na hostin
Kristov klade všechny predestinované a syny boží, odné
svatebním rouchem ili láskou; a na té hostin sv. Trojice

zasnoubila prý Kristovi jako lovku sbor všech vyvolených
k spasení,*' Každá duše predestinovaná má býti ve víe s Pá-
nem zasnoubená, a i když by nebyla v milosti, jest již zvlá-

št bohu milá; naproti tomu duše, která opustivši vlastního

manžela a lože, libuje si v híchu, smilní a v záhubu upadá,^

Jak patrno, milovnou vírou v Krista jako vlitou milostí a
základní ctností nabývá i predestinovaný* obzvláštní posily

a pichází vnový pomrkeKristu jako spasiteli. Te-
prve vírou se predestinovaný stává pravým údem církve

' In epist. ad Corint, _ Opp. II. 83b (132a).
-' In epist. canon. — Opp. II. 141 a/b (220b).
•* In epist. ad Corint., 1. c,

* Betlem., f. 4Tb a 55'b.
" In epist. canon. — Opp. II. 177ib (2S0b—281a].
' Betlem., f. 206b a Erben II. 380, 381 (Postilla). Mus. postUla

XII F 1, f. 89' (vestis nupcialís, i. e. caritas).
' In epist. canon. — Opp. II. 139b—140a (218a).
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Kristovy a dosahuje plné možnosti nehešiti. To je velice

pozoruhodný a pro Husovo uení o predestinaci zásadn
dležitý moment, Metafysický názor o vné predestinaci a

o milosti ospravedlnní dochází tu ethického korektivu a

reálného smyslu ve spasné ekonomii autorov. Na rozdíl od
sv, Pavla i sv- Augustina pipíná Hus predestinaci úžeji

k pojmu híchu (jenž jest stedem veškeré jeho theologické

myšlenky a snahy) a iní z predestinace nejen podmínku
dosažení vné blaženosti, nýbrž i odpuštní hích,^ Tato
vc (praedestinatio ad remissionem peccatorum) m zpo-

átku zarážela, ale nyní jest m.i zcela jasná, Husovi jest

predestinace spasným prostedkem, který »in concreto« pi-
bírá víry a svátostí, aby úinnji psobil. To postehl zcela

správn Gottschick, prav, že podle Husa svátosti vystupují

jako prostedek k uskutenní predestinace a predestinaní

milosti (v, výše str, 151). Je vskutku úzká a píinná souvis-

lost mezi predestinací a ostatními milostmi a ctnostmi, zvlá-

št vírou, nadjí, resp. spravedlností a láskou. Duše jsou

živy milostí boží (slyšeli jsme Hvisa mluvit výše, srov, str,

23), a milost, jež jest »nkteraká váha v duši«, jakož dí sv,

Augustin," bývá dána »vedle míry víry lovka*," Pravda
víry ídí rozum lidský a tím pipravuje k spasení; podobn
nadje psobí na cit a láska na in.* Nikdo— tudíž ani pre-

destinovaný — nemže býti spasen bez víry a bez dobrých
skutk. Každý — tudíž i predestinovaný — musí býti »cre-

dens« a »poenitens«. Každý musí nejprve jíti k Ježíšovi a

viti v nho: musí býti poktn vodou a krví tekoucí z boku
Soasitelova a duchem svatým, a tím býti oištn od hích.
Ponvadž pak vírou jest slovo Ježíšovo, musí dále vící
každý lánek míti aspo njak v rozumui a vnitním uchem
jej slyšeti. Konen musí každý, jenž bude spasen, skutkem
až do smrti plniti to, co mu velí slovo boží. Pevným kame-
nem tohoto domu ctnosti jest Kristus, a proto musí každý
(i predestinovaný) v Kristovi svj dm ctnosti založiti.^ Sly-

šeli jsme výše, že Hus piítá predestinovanému milost

Srov. citát, z De ecclesia, c. 3, výše str, 24—25.
' Erben III. 145 (Zrcadlo menší).
== Erben II. 48 (Postiilla).
* Enairr. Psailm. — Opp. II. 276a/b (432a].
' Erben II. 233 a 419 (Postílla).
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ospravedlnní. Nyní vidíme, že spojuje ospravedln-
n í také s vírou, mluv o spravedlnosti víry, kterou se ospra-

vedlují ve ktu vící, a dále o spravedlnosti milosti, kte-

rou se napravují kající; ob tyto spravedlnosti jsou spáso-

nosným- dílem lidí, ne boha, ponvadž jediný bh vírou

ospravedluje vící a milostí ospravedluje kající.'

K víe musí tudíž pistupovati spravedlnost, má-li lo-
vk dosíci prvního stupn ospravedlnní a milosti. V tom
smyslu dlužno chápati Husovo rení »s e c u n d u m p r a e-

sentem iustitiam«, Hus užívá tohoto rení ve spojení

s »electio«,- »gratia«,^ »caritas** a také lenství církve (esse

de s, matre ecclesia) f též mluví o zrození »per praesen-
tem iustitiam*." Vždy se tím rozumí milostný stav, jist

cenný,^ ale toliko doasný. Že je cenný, jde z toho, že jej

má a musí míti každý, kdo je predestinován k vné blaže-

nosti; dosahuj e. se vné blaženosti práv tímto prosted-
kemi za podmínky vytrvání v nm.'* Stav pítomné spravedl-

nosti, k nmuž jsou lidé též predestinováni'' ili, možno íci,

uschopováni, zaíná vírou, ale pokrauje inorodou láskou-

Láska jest svatební roucho, bez nhož nelze prodlévati na
hostin Ježíšov.'"^ Láska je život, jak praví sv. Augustin, ^^

láska všecko pedí a svrchovan zdokonaluje milovníka. ^-

Láskou dosahujeme božího synovství, opovrhování svtem
a vlastního posvcení.^'' Láska v nás psobí boží synovství,

dlení boha v nás a poznávání celé Trojice. Boží synovství

vyžaduje jednak pipodobení (assimilatio) syna k Otci, jed-

nak vzájemnou lásku bratrskou. Kdo pak chce se Otci pi-

' Enarr. Psallm. — Opp. II. 297b (436a).
- Betlem., í. 159'J^.

- De ecclesia, c. 3. — Opp. II. 200a (248b).
' Šerm, 237,
" De ecclesia, c. 3, 1. c.

" In epist. canon. — Opp. II. 207b (333ib—334a).
^ Milostí pítomné spravedlnosti Kristus bydlí v církvi a v údech

církve, íd je k dosažení života vné slávy. C. Pále. — Opp, II.

257a (331 a),
" Cf. De ecclesia. c. 3. — Opp, II. 200a (248a).
" Lbidem.
"Cf. Erb^n II. 381 (Postilla).

"In epist. canon. — Opp. II. 209a (336a).
'' Ibid. 208a (335a).
'' Ibid. 205b (330a/b).
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podobniti, musí konati dobrá skutky a hích se varovati.

Jinými slovy eeno, musí Otce nápodobovati a v nho se

milostí vtlovati,^

Tím jsme se dostali od víry pes lásku k dobrým
skutkm, které kladn znamenají plnní božích piká-
zání a záporn vystíhání se híchv. Hus nkdy s dobrými
skutky spojuje slyšení slova božího, zamítání neestí a lito-

vání hích," ale všecko to jest jen rzná tvá téhož morál-
ního jevu. Dležito je, že podle Husa skutek jako úinek
aktu lásky má cenu zásluhy," a za druhé, že podle zásluž-

ného skutku lize se pravdpodobn dohadovati, že jednající

jest povolaným a vyvoleným/ Tak spasení a tím i do jisté

míry vyvolení závisí na dobrých skutcích. lovk, pokud
žije na zemi, musí si spasení njak zasloužiti, nebo »zde

místo i as jest ku pokání, k nalezení milosti a k zasloužení

spasení vného«/' To znamená: lovk musí se nejprve

zbaviti hích a potom ve stavu milosti setrvati. Celý život

lidský na zemi dlí se na dv doby: v dobu híchu až do po-

átku milosti a v dobu milosti od prvního okamžiku lítosti

až do smrti- Heší-li kdo smrteln v této dob milosti, ne-

bude spasen bez opravdové lítosti. Pouze ten, kdo vytrvá

až do konce, bude spasen,'''

Dobrý a vytrvalý skutek jest podmínkou spasení i pre-

destinovaným k vné blaženosti, ponvadž žádný lovk,
pokud jest na živu, neví, je-li predestinovaný k spasení

i pedzvdný k zatracení. Žádný pozemšan, praví Hus,
neví s uritostí (ertitudinaliter) bez zjevení jemu o tom
uinného, že jest predestinovaný; a tak neví ani, že jest

v milosti, ani že jeho dílo jest ctnostné. Toliko apo-

štolov vdli od Krista, že mají býti spaseni a tudíž že

byli »položeni v božím vyvolení, aby byli mšané

' Ibid, 206a—207b (331a—333b).
^ Srov. In epiist, canon. — Opp. II. 180a (286a).
' Srov, ibid. 17% (285a/b),
* Pozn. 2. — K pažajdavlku dobrých skutk a do jisté míry k pi-

poiuštní jejich záslužnosti byl Hus veden svým hlubokým mravním
úsilím praktickým.

' Erben III, 149 (Dcívt kuisóv zlatých). Slova taio jsou ovšem
již dodatek pozdjšího zpraooviatele (Chdického), ale vyplývají pi-
rozen z »Kusu« samého.

• In epist. canon. — Opp. II. 170a {268a).
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nebeského království <.' My dobrými skutky iníme božské

vyvolení jistým toliko co do nadje (quoad spem) a^ teprve

ve vlasti nebeské nabudeme o tom skutené jistoty.'- Jako
nevíme bez božího zjevení, jsme-li predestinovaní i ped-
zvdní, tak ani nevíme, zda jsme úpln bez híchu smrtel-

ného a v milosti boží i v híchu smrtelném/' To je proto,

abychom, lekajíce se stále ztráty radosti vné a bojíce

se vného zatracení, varovali se snažn híchu;* také aby-

chom pracovali v svatém sboru, vdouce, Ž€ ím kdo jest

pokornjší a pracovitjší z vtší lásky, tím jest vtší a

lepší.^

Vící, nemaje dokonalé jistoty o svém spasení, musí

o n stále a vytrvale peovati. Vytrvalost (perseve-

rantia) jest takto conditio sine qua non života spasného,

Hus naznauje, podobn jako tvrdil sv, Augustin (v, výše),

že vytrvalost jest hlavn darem boží milosti,'' ale pece zdá

se, že vytrvalost pojímal více jako ctnost, než jako milost.

Praví, že chodícím zde k vlasti nebeské nejootebnjší jest

ctnost setrvání v božím poslušenství, bez níž nikdo nebude
korunován, Pestane-li tudíž kdo ped skonáním v zapo-

atém díle, nesetrvávaje v milosti boží, bude zatracen," Na-
proti tomu kdo v soulladu své vle s Kristem vytrvá až do
konce, bude spasen,^

Dobrvm lidem všechny vci pomáhají k dobrému, ale

jen tm, kteí jsou od boha vyvolení, jak praví ap, Pavel

(ím, 8, 28). Uedníci Kristovi jsou vytrvalí v lásce i v boji.

Bojují proti dáblu a svtu, proti zlým lidem) a jich zlostem

' In epiist. cancm. — Opp. II 179b (285a/b]. — Erben I. 145

(Výklad víry), — Mus. postila XII F 1, f. 56. Ap. v 1 Jan. 3, 14 mltiví

»de scientia spei et predestmaciciois ex revelacione. Ipse enim cum
ceteris apostolis scivit ex revelatione Ohristi speciali, quod a damp-
nacione šunt translati ad vitam futuram coadiuncta dileccione fratrum.

Nes autem non sic scimus nisi sub ista condicione, quod diligimus deum
super omnia et fratres nostros sicut nosmet ipS'OS.«

Ibidem (In epist, canon).
^ In epist. canon. — Opp. 11. 198a (317a),
* Erben I. 21 (Výklad víry).
' Erben I. 152 (Výklad víry).
" In epist. canon. — Opp. II. 152a (237b), Zde se i praví, že víra

láskcu utváená posiluje lidi k vytrvalosti.
' Erben I, 118 (Výklad víry).
* Betlem.. {. 126a.
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a bojujíce, pemáhají a vítzí, a tak v dobrém odplatu mají.^

Hích a pokušení jest jim píležitostí k dobru; utlaí je

snad na as, ale vzbudí zárove v nich lítost a lásku

k svrchovanému dobru, jimiž híšník znovu nabývá ztra-

cené milosti,- Bh mrská své syny zde na svt pokušením
a proto pokušení jest velmi užitené lidem svatým a bohu
vzácným,'' A dobí lidé žádají pokušení, utrpení i smrti,

jíž vesele ekají, neb se již blíží k tomu dobrému, jež mi-

lují,* Kdežto smrt pedzvdných jest bolestná, nebo vede
k vnému odsouzení, jest smrt predestinovaných vzácná,

ponvadž jest nutným prostedkem blaženosti, majíc zá-

rove pouto lásky, jímž duše s radostnou vlí jest tažena

k výšinám,'' Mocí svou žádný lovk ovšem nevstoupí na
nebe, ale každý, který bude v nebi, bude mocí Kristovou

vtažen do nebe jako úd své hlavy, Ježíše Krista,*^

Takový jest podle Husa ebík spasení a v boha vstou-

pení," Jest patrno, že predestinovaní nejsou vyati z po-

vinnosti po nm vystupovati a tak si spasení zasluhovati. Pre-

destinace nezabránu je od hešení, ponvadž každý lovk
požívá svobodné vle. Predestinace toliko — a je toho dosti

— ochrauje od setrvání v híchu až do smrti, utvrzujíc

vyvoleného v dobrém zvláštní milostí. Kdo jest zrozen

z boha podle milosti predestinaní, ten neheší híchem až

do konce, kterýmžto híchem jest konená nelítost (finalis

impoenitentia)
;
jinými slovy, ten vytrvává v milosti podle

pítomné spravedlnosti, nabyté vírou a láskou. Predesti-

naní milost ospravedlnila vyvoleného, t, j, uschopnila

k ospravedlnní. Toto ospravedlnní vykonává milost pí-
tomné spravedlnosti, kdežto predestinaní milost psobí
toliko, že vyvolený ospravedlnným' zstává, vytrvávaje
v milosti pítomné spravedlnosti až do konce života pozem-

' Erben I, 239 (Výklad víry),
' In ep. ad Corint. — Opp, II, 120a (186b).
' Erben I 350, 351 (Výklad víry), — Cf. In ep. canon. —

Opp, II, 175a (277b) : dábel pokouší predestinované a zvlášt ped-
zívdné.

* Erben I. 177 (Výklad víry),

''Šerm. 18.

"Erben II. 397 (Postilla).
' Slov téahto užívá ap. Erben I. 83 (Výklad víry).
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ského,^ Jen tímto píinným spojením milostí predestinaní

s milostí pítomné spravedlnosti lize pochopiti a vysvtliti

Husovo uení o spasení a také o církvi. Všichni kesané,
pravil Hus, jsou bratími (I, Kor. 6, 6) podle stvoené pi-
rozenosti a podle víry, ale ne všichni jsou bratími podle

pítomné milosti a podle milosti predestinace, ponvadž
pouze tito jsou bratími majícími býti spaseni (fratres sal-

vandi).- Tito duchovní bratí a vyvolení synové boží tvoí
pak mystické tlo Kristovo ili církev svatých, jak uslyšíme

v hlav další. Zde budiž ješt dodáno, že vyvolení synové

boží za daných podmínek (t, j, jsouce v milosti) jsou ovšem
skutenou elitou mezi kesany; jsou to praví svatebané
Ježíšovi," odní rouchem lásky, a králové, pomazaní darem
Ducha sv, k nebeskému království, * Pokud zde žijí, vidí

Krista svou vírou, ne dosti jasn a po as velmi maliký;
pi smrti jalío jískérkou nabudou již jasnjšího poznání

radosti nebeské a v nebi konen dosáhnou radosti doko-

nané po všecky vky,^

' Cí, In epist. canon. — Opp. II. 207ib—208a (333b—S34a) a

220a/b (355a—355b),
' In epist. ad Cordnt. — Opp. II. 96a (155b).
' Erben II. 381 (Postilla), L c.

' I b i d. 387.
' Erben II. 178—179 (Postilla).
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a] Pojmenování církve
(Defínitio nominalis.)

13. Latinské pojmenování církve »ecclesia« pochází

z eckého slova £XxXr;aíct:, jež znamená »povolanou« obec.

Rozumí se tím ve smyslu starozákonním obec židovská po-

volaná (exxcíXstv] ke tení zákona nebo náboženská obec

Israelit jako lidu božího vbec,^ V ei novozákonní zna-

mená toto slovo v odporu k židovské synagoze zpravidla

shromáždní ili sbor vncích v boha nebo Krista (áxxXT^atc;

•S-eoO nebo XpcaioO) ;- v užším smyslu znamená místní obec

vících (církev jeruzalémskou, antiošskou, efezskou, galat-

skou a j.)^ nebo dokonce pouhé shromáždní vících v sou-

kromém dom (domácí shromáždní).* V peneseném
smyslu užívá se v Písm slova církev též o sboru vyvolených
(Žid. 12, 23: £XxXr^a:a7ipo)Totóxti)v, církev prvorozených, kte-

íž zapsáni jsou na nebesích).^

' Srcv. Deut. 23, 1—3, 8. II, Esdr, 13, 1. Lament. 1, 10 (éy.v.h'ioia

nvQÍovJ. Ps. 88, 6; 149, 1 [e'. áyíoiv nho ^k^ioji^]. I, Mach. 3, 13. Dále
Ps, 21, 23 a 26; 39, 10; 106, 32. Joel 2. 16. Ecdi. 15. 5; 44, 15.

" Srov. I, Cor, 4, 17; 11, 18 a 22; 14, 4, 19, 23, 34, 35.
' Snov, Act, 8, 1; 11, 22; 15, 4; 23, 1; 14, 26; 15, 3; 20, 17, Gal,

1, 2 a j.

* Srov. Rom. 16, 5, Col. 4, 15,

" Hebr. 12, 23, — O tom všem v. mimo píruky dogmaitické i.
Dublanchyv »Église« v Diet, de thédl. oaitlholique, sv. IV, 191 1, cOl.

2108—2109. a i. Kóstlinv »Kirohe« v RE", V, 1904, str, 31^—317,
Srov, též Cremcr. Bibl.-tbeol. Wórterbuch'', 1915 str. 565—568, a
zvlášt Prát, La theologie de saint Paul, IP, 1913, str, 407, Týž iiívádí,

že slovo éxKÁtjaia vyskytuje se v N, Z. 125krát, a to 63krát v ep. sv.

Pavla, 23krát ve Skutcíoh ap., 20krát v Apok, a 3krát v III, Jan,,

jedinou v ep, Jakuboiv a dvakrát v ep, k Židm (zde ale ve stairém
smyslu). Cenui má toliko v ep. sv. Pavla a ve Skut, ap.
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Hus, mluv o církvi po esku, znal dobe etymologii
eckého výrazu »£XxXr;acc;«, ale nebyl spokojen s nepesným
peklladem tohoto výrazu do eštiny. V dob Husov slovo
áxxXT^atx pekládalo se »církev«, ale také ješt po staro-

esku vkostel«. Ponvadž pak tehdejší lidé církví mínili

zpravidla kostel devem ustavený a kostelem vlastním mí-
nili kostel kamenný, navrhuje Hus, aby se místo slova

»církev« užívalo radji slova »sbor« (zbor);^ chtl patrn
odhmotniti samo jméno církve, jako se snažil odhmotniti

pojem a jeho obsah dogmatický i morální.- Etymologicky
držel se Hus výkladu Aristotelova (2 Polit, c, 7), podle
nhož slovo £xxXr|at« znamená sbor ili shromáždní pod
jednou vládoiu (congregatio sub uno regimine contenta).

I opíraje se o slova Mt, 25, 31-32: »A shromáždni budou
ped nj (t, j, ped Krista na posledním soud) všickni ná-

rodové«, praví, že církev znamená shromáždní lidí pod
vládou krále Krista.'

^ »Proitož vz, že prvý ech, který jest najprvé vyložil to slovo

ecské kY.Y.h\aia, zle jest rozuml tomu slovu; protož zavedl jest hlúpé
tieim slovem ^kostel' nab ,oiierkev', že mnjí, by cihof pána Jezu Krisžta

byl kostel kamenem a ciekev devem ustavený. Ale by byl to slovo
ly.y.Á>í(na takto vyložil, že é/.KÁíiaia jest zbo, i byli by ne tak za-
blúdili,« — Erben I. 24 (Výklad víry). — Pro srovnání jest

zajímavo, že podobn Luther zavrhoval »3lQpé a nezetelné* slovo
»Kirohe« a místo nho užíval slova > Gemeinde« nelbo »heilig. christlioh

Volk«. Ale jeho znalost etiny byla slabší než Husova, nebof od-
vozoval slovo ecclesia od y-vQÍa

, jež stotožoval s latinským »cuiria«,

a proto pekládal slovo ecclesia v budovu modloslužby anebo v lidské
shircwnáždní radní. Srov. K ó s 1 1 i n, 1. c, str. 316.

^ Snad Hus navrhoval slova »sbor« také odporem proti svým nepá-
telm, kteí v polemice s ním užívali slova »kostel«,. mluvíce o »kostelu
ímském, jehož papež jest hlava a tlo jest sbor kardinálóv jeho.«

Doc. 481.

>* Opp. I, 196b (243ia/b) De ecclesia, c. 1: »Sed quia ecclesia se-

cundum Graeccs dicitur conj|r.egatio sulb uno regimine contenta, ut 2,

Poilit. c. 7 doet Aristoteles, ulbi dicit: »Ecclesia autem partioipant

omnes«: ideo secundum istam signiKcatiionem congregatio omnium
bominiim dicitur ecclesia, iuxta illuid Math. 25: »Cuim venerit filius

hiominis in majestat-e sua et omneš an^geli eiuis cum eo, tunc sedebit

super sedem majestatis suae ct congregabuntur ante eum omneš gentes.«

Ecce, magna congregatio omnium hominum sub regimine regis Christi.

Et quia non tota illa congregatio est ecclesia sancta, ideo suibdit: »Et
separabit eos ab invicem, siaut pastor segregat oves ab hoedis.«
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Slova »sbor« užívá pak Hus velice asto, a to bu
prost anebo v rzném spojení;^ tak mluví o sboru svatém
nebo sboru svatých,- o sboru kesanském," o sboru vr-
ných kesan,* o sboru vrných synv božích;^ nej-

astji pak o sboru vyvolených (totiž k spasení nebo blaho-

slavenství) ;''' jen jednou vykládá toto slovo mén výraz-

ným synonymem »hluk<'.,' ideji nazývá církev obcí, a to

obcí svatou"* nebo boží** na rozdíl od obce svtské/"
Rozumí se, že Hus užívá také slova církev (cierkev) ; starší

tvar tohoto slova »crekve« u Husa se nevyskýtá, a nelze

tudíž íci, že by mu byla známa jeho etymologie z eckého
xuptcíx'1^, totiž oxa.,'1 Slova »kostel« ovšem neužívá, ani ve
form substantivní ani adjektivní. — V latinských spisech

obecn se vyskytuje slovo »ecclesia<^; také je tu u.íváno pe-
kladu slova eského sbor= congregatio,^- jakož i slova obec
= universitas/" Je tu dokonalá harmonie ve filologické

theorii i praksi. Také snaha peložiti pesn a ist ecko-
latinský výraz do eštiny a zavésti genericky novotvar pi
slov tak obecn užívaném jest pozoruhodná,

Hus znal ovšem píliš dobe Písmo i hlavní sv, otce,

aby nevdl, že slovo církev znamená v Písmé také »dm
' Prosté slovo sbor (nebo zbo) se vyskytuje ap. Erben I. 24,

25, 175—176.
' Erbem I. 2. 120, 139—140, 152, 175, 253, 289, 323, 330.— 11.176,

177, 292. 357. — III, 154, 165, 181, 182, 203.
' Erben I. 39, 49. 7a
' Erben II. 78. 203.
' Erben II. 108.
" Erben I. 5. 25. — II. 63, 73, 176, 223, 418. — III, 215. — Svato-

kupectvá, cd, Novotný 11, 257. 2^, 324, a j,

'Erben I. 45,
^ Erben I. 27, 251, 253. 256. — III. 161, 163.

•Erben I, 128.
" Svatokupectví 102.
" Tciiké nmecké slovo )>Kiirche« pochází z eckého -AVQiay.)] a jest

pravdpodobno (pes pravidelné popírání nmeckých jazykozpytcv),
že toto edké slo>t> pešlio k Nmcm prostednictvím slovanským,
Srov. Ml Heyne, Deuit, Worterbuch, s, v. Kirche (Od Nmc paJc

pešlo k Angliosasm, kteí mxi dali formu »church«. U Skot sluje

církev jJkirke.l

" Cf. Opp. I. 196b (243a/b] a 207b (258a) De ecclesia, — I. 170a
Í211a) Q. de credere. Opp. II. 83a (131a) In ep. ad Corin'.

"Opp. I. 196b (244a) De ecclesia.
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boí« a zárove sluhy k tomuto domu náležející/ a aby mu
nebylo povdomo ono užívání slova církev ve smyslu par-
tikulárních sborv místních, o nmž byla svrchu e. Uvádí
iedno i druhé, ale »dm boží« užívá iako epitheta" a výrazu
»ecclesia partkularís* užívá jen proto, aby v reformním
smyslu vytkl rozdíl partikulární církve ímské od »kato-

lické« církve ili sboru všech vících a pedzízených, nebo
aby onu církev subsuimoval této,^

14. Pojmenování církve »sborem« jest onomastické a

generické. Vyskytují se však ješt jiná jména, která

oznaují církev epitheticky, t. j. v parabolách a alle_

goriích, jimiž se vyjaduje bud vlastní podstata, nebo
vlastnosti, nebo i pvod a poslání církve. Tyto paraboly a
allegorie jsou zpravidla biblického pvodu a v literatue

theologické jsou jinak zcela bžné,* Pece však je uvedeme
jako illustraní detail a doklad o plnosti Husovy fraseo-

logie církevnslovné; zá.rove uvedou nás do samého pojmu
církve,

Z allegorii jsou u Husa nejoblíbenjší ony, které se

vztahují k církvi jako duchovnímu svazku manželskéimu,

resp, rodiskému. Pojímaje církevní obcování jako manžel-

ství mezi Kristem a vícími, mluví Hus o církvi nejprve

obecn jako o žen, a to o »silné žen« (mulier fortis], o níž

praví Šalamoun v Písloví XXXI, 13, »že žena silná hledala

^ Opp. I. 196a (243a) De ecclesia: »Ecclesia primo signiíicat

domm dei. factam ad hoc, ut in ea populus excolat deum suum, ut I,

Corinth, XI. 22; »Nunquid domos non habetis ad manducandum (et)

bibendiim, aut eoclesiam dei (seoundum AugustÍTUum ^= domm ora-

tionis] contemnitis?* — Secundo ecclesia significait ministros ad illara

domm dei pertinentes, et isto módo clerici pertinentes ad unam mate-

riálem ecclesiam vooant se eoclesiam.

«

' Cf. Opp. I. 50a (62b), 50b Í63b), 168a (209a) Elucid. fidei. —
Ibid. f. 53b (67a) De páce, — V eštin »dóm« v. Erben I. 25 a

Svatokupectví 78.
' Opp. I. 196b (243b) : ecclesia particularis, c. ecclesia catholica

(universalis), s odkazem na I. Cor. I. 2. Act. XX. 28. Eccli. XXIV. 2

a XXXI. 11. — Ibid, I. 207b (258a): ecclesia Romana, Antiocbena, Ale-

xandrina, Constantinolitana, s odkazem na I, Peti I. 1 a V, 13, Rom,
XVI, 16 a 22^23, I, Cor, I, 2, I, Tbess, I, 1, (et saepe alibi). Zde »parti-

culares ecclesiae« jsou' »singulae partes imíversalis ecclesiae, quae est

ecclesia Jhesu Christí.«
* Srov. o nich L, F o n c k S, J., Die Parabeln des Herrn im Evan-

geliium, 1909,

Kybal, Ueal M. Jana Husa. •<«
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vlny a lnu, a dlala jest v múdrosti ruku svú«, a dále (ibid.

19), že »rukú svú vztáhla k silnému dílu a prstové její

drželi sú veteno«/ Speciáln nazývá Hus církev ženou
pannou nebo prost pannou"-, o které pje týž Šalamoun,
že jest »všecka krásná a na níž není poskvrny« (Cant.

IV. 7), a o které píše podobn ap, Pavel v ep, k Efez. V, 27,

že »nemá poskvrny ani vrásky, ale jest svatá a bez úhony «^.

Tato panna-církev jest zárove zaslíbenou choti Kristovou,

cudnou a vnou láskou k choti, své hlav, pipoutanou,
Této subtimní allegorie biblické užívá Hus velice asto a

s paitrnou zálibou,* V eských spisech nazývá Krista

chotm církve a církev chotí Kristovou,^ Vzájemný pom.r

' Erben III, 165. Provázek, — Srov. Opp, I. 197a (244a) De
ecclesia. — Ibid, f . 50b (63b) Eluioiidaíio fidei.

'' Erben III. 215 Provázek, v. níže str. 195,
' Opp. I. 198a (245'b) De ecclesia, s odkazem na Cant. IV. 7

a Efez, V, 27, v, následující pozn. — Ibid. 198b (246a), v, níže,
* >rov, De ecclesia, Opp. I. 196b (243a), 197a (244a) s oidkazem

na Isaiae 61, 10, — Ibid, f, 197a/b (244b): »Sed debent crddere eccle-

siam catholicam ease sponsam d. Jesu Ghristi, sponsam dico pudicam,
inoorruptam, nec valentem adulterari inaliter«, jak praví sv. Cyprián,
24 quaest. 1, o. Loquituir, — Ibid. f. 197b (245a). — Ibid. f. 198a
(245b-246a) : »Est autem ipsa universalis ecclesia virgo, sponsa Christi,

virginis. ex qua ut vera matre sípiritualiter generamur. Virgo, inquam,
tota pulohra, in qua non est maoula, Cant. IV, 7, nec habens rugam
aut maoulam, Epihes. V, 27, et sanota et immaculata et sic castissima

secundum se totam in patria, Haec tamen, íornicando cum adulterante

diabolo et cum multis memJbris eius, criminibuis partialiter est coorruipita.

Verumtamen nunquam recipitur wt sponsa amplexanda, beatifice in

dextara, in lecto sponsi, antequam fuerit pura virgo, omnimode sine

ruga. Christus enim est sponsai^s virginitatis, qui, cum viivit perpetuo,
non licet síponsae alb eo recedere, fomicando spiritualiter.« — Ibid. í,

198a (246a); »Ex his ipatet, quod tcniveirsalis s. ecclesia est unica sponsa
Christi, virgo finaiiiter castisisima, quam sibi dci íiliuis ex dilecti'one

aeterna et adoptionis gratia in matrimonio copulavit, quam firmiter

credimus, dicentes in Symlbolo: »Credo ninam sanctam ecclesiam catho-

liioa(m«, et de qua additur in secundo Symbolo: »et apostoUcaim«. —
Ibid. f, 201la (249b): »Gum isi sponisa cjharitate perpetua ipsi capati

colligata«. cf. Jerem, XXI, 3. — Ibid, f. 208a (258b). — Elucid. fidei,

ibid. f, 50b (63b); »Ista uniiversalis ecclesia est sponsa Christi, de qua
est processuis Cantici cantioorum«, — Opp, II. 103a (163íb) In epist.

ad Cor.: »Sicut mater Christi est virgo fecunda, sic triumphans ecclesia

sponsa eiiis«,

^ E r b e n I, 24,— Ibid. 25: »slov dhof Kristova, o niež v piesniech

Šaloimúnových jest psáno písmo, a onaž die (Is. 61, 10): »I zda já jsem
jako cho, okrásil m koninú.« — Ibid. 26. — Ibid, 145. — Ibid. 190
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vyjaduje ve smyslu zcela konkrétním, prav na p,, že

»syn boží Kristus zaslíbil sob cho cierkev svatu, jenž jest

sbor všech vyvolených k spasení; a tu chof tak jest miloval,

že za ni na kíži uiml, a miloval ji ádn, pro spasenie«.'-

»Cierkev svatá, praví na jiném míst, jest sbor všech vy-

volených k spasení, kteréhožto sboru Kristus jest hlava a

panna Maria úd, to ku cierkev svatá, jenž jest chof Kri-

stova zaslíbená, jeho krví vykúpená, jenž v súdný den bude
konen vyištna, tak že bude bez vrásky hiecha smrtedl-

ného, i bez poskvrny hiecha všednieho, i bez každého ne-

dostatka tlesného v každém svém úd: ta žena, jenž také

slov panna, proto že tak ostane s Kristem na vky istá,

jest dóstojnjšie než panna Maria; ale nižádný jiný lovk
krom Ježíše, syna jejieho, není dóstojnjší nežli velebná

matka božie, bez niež nenie komu z nás spa&enie,«^ K my-
šlence o lásce Krista-muže k církvi-žen vrací se Hus ješt
na jiných místech, a to vždy ve smyslu spasné ekonomie,

podle níž Kristus umel »bez dluhu z milosti« za církev,

aby ji spasil,^ Zvlášt plasticky vyjaduje se v té vci v Pro-
vázku típramenném, kde nazývá církev jedinou chotí Kri-

stovou, »jíž Kristus jest ti a ticeti let svat frejoval, jí

dlal, pro ni ostrým klál, když jest na kíži od Longína
kopí hrubé v bok svuoj svatý pijal, pro niž jest umel«.
»Ta jest (pokrauje Hus) jemu velmi milá, již bude chvá-

liti, ka v kantikách {IV, 7) : ,Všechna krásná, pítelkyn má,
a poskvrnka není na tob; poj, budeš korunována. Tato
chof, církev svatá, jenž jest sbor všech svatých, jichž Kri-

stus jest hlava, to vz najduostojnjší, a oni údové, to vz
mén duostojní. Ta církev svatá i s Kristem, jelikožto lo-
vkem, pesáhla jest v zboží všie duostojnosti každú jinú

duši, jenž jest dcerka Kristova a té matky choti pána Jezu

(Ježíš jest »pravý ženioh, muž neb ohiof všie cierkvi sa'até, i každé duše,

jenž jest úd jejie*]. — I b i d, 257 a 270, — Erben 11.364, — Erben
lU, 203, — Svatce. 11 a 78.

' Enben II. 37.

= Erben III. 215,

' SrcAT. Erben III, 163; »Kristus jest víc milovali svú chof, obec

svaiú, než své tlo, neb jinalc nedal by byl života svého na smrt pro

spasení své choti, oibce svaté, ani by kdo pro spasení bližního podstúpil

muedlnictvo; a to by zrušilo ád dokonalé lásiky,«
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Krista; kterážto cho volá k svému choti v kantikách neb
v písních Šalamúnových (I 3): .Tiehni mne po sob', totiž

z marnosti svta k vnému blahoslavenství, a to prováz-

kem víry, nadj c a lásky, jenž jest naped spleten, «^

Církev jest tudíž panenskou chotí Krista lovka nebo
ženou Krista hospodáe;^ jest to, jak jsme slyšeli, žena
silná a panna plodná; jest proto zárove duchovní matka
všech duší vrných kesan,^ Kristus jest otec a církev
jako sbor všech svatých jest matka*, ovšem stále svatá
matka, která vrou a láskou vyznává svého chot a svou

hlavu Krista,^ Tento otec (Kristus lovk!) .a tato matka
(sbor všech svatých) mají »v duchovním porození« dti,

které s ohledem na 'otce slují syny božíími;" jsou to všichni

vrní kesané, kteí plní pikázání otce svého, Krista; po-
nvadž jsou vesms urozeni milostí boží od téhož otce a od
téže matky, jsou zárove hratimi, a to zvláštními bratími
nejen navzájem, nýbrž, i vzhledem ke Kristu, který jest

také jejich bratrem,^ Dcerami vrní kesané genericky
neslují, patrn proto, že církev-matka musí zstati i v du-

chovním smyslu ptannou,^

Toto duchovní mystické pojetí církve vyžadovalo samo
sebou, že ani Kristus ani církev nepedstavují se jako

dv rzné osoby, naopak Kristus i církev podstatn i vir-

tuáln tvoí jedno tlo, mystické tlo, jehož hlavou jest

^ Erben III. 165, Provázek,
° Srov, Erben I. 209 Výklad desatera: »Neb všichni kesané

mají býti ele Kristova vrná, pracujíce jemu a jeho žen, cierkvi

svaté, jenž jest dala pokrm dievikám svým, a domácie své odla v dvoje
rúcho; protož ktož zmaí v tom manželství a v té eledi dary toiho

chiot a té ženy, iní hrubý krádež,«
^ Srov. De ecdesia Opp. I. 196b (243a) : ipsa mater spiritualis.—

1'bid, 197a (244a): Jerusalem, mater nostra, — I b i d. 198a (245b), viz

pazn. 4 na str, 194. — Ibid. 208a (258b): »Concedi enim debet quod
Romana ecclesia est sancta mater ecclesia catholica, sponsa Christi,«

* Erben I, 140. cf. 25. 120, 145, 152 Výklad víirv a Desatera.—
Erben III. 181 O sedmi smrtelných híších (a to není spis Husv),

" Erben I. 26 Výklad víry,
' Svatokupectví 77.

Ibid. 77—78.
Toliko appelLativn nazývá Hus svaté »duše« dcerltami; viz

Erben III, 165 Provázek, uv. v, v textu. Podobn mluví se o dívkách,
v, pozn, 7, »Dccira Faraónova* sluje církev, aip. Erben III, 8,
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Kristus a jehož údy jest jeden každý vyvolený; soubor

všech vyvolených ilí církev jest vlastní tlo, jehož hlavou

jest Kristus, jemuž jest církev milostí ducha sv, oddána
ve vném manželství; proto také zove sv, Augustin církev

stvoením, a to nej-^/yšším stvoením, které ve víe (v Cre-

dti) jest položeno hned po sv. Trojici; tato jest nestvoená,
ale pebývá v církvi jako ve svém domu neb v chrámu,^
Mystické tlo církve svaté skládá se ze tí ástek ili stran:

jednu tvoí svatí v nebeském království, a to jest církev

zvítzilá; druhou tvoí všichni vyvolení na zemi, a to jest

církev rytí jící; tetí tvoí všichni vyvolení v oistci trpící,

a to jest církev spících. V soudný den všecky tyto strany se

spojí v celek — jednu cho Kristovu, krásnou a neposkvrn-
nou žádným híchem, ani smrtelným, ani všedním; nyní

však církev není úplná, a to také proto, že mnozí se ješt
urozují nejen tlesn od otce a matky tlesné, nýbrž i du-

chovn od Krista a od církve svaté duchem svatým. To
jsou noví údové tla, kteí jsou pivázáni ke své matei
(a podobn i ke každému bratru svému] láskou jako živou

žilou, kteráž se nepetrhne podle slov sv, Pavla, pravícího,

že »láska nevypadne« (1, Kor, XIII, 8] , .

."

Ješt plastitji vyjaduje se Hus o mystickém man-
želství Krista s církví na tento zpsob: »Tvrdá e (totiž

ap. Pavla k Eíez, 5, 25-32) jest sprostným k rozumu; avšak
krátce rozumj, že rnuže s ženu svolenie k manželství, aby
plodili, znamená svolenie Kristovo s cierkví svat k du-
chovnímu položení. Neb muž s ženu plodie dti tlestné, ale

Kristus s chotí sv plodí dti ducbovnie; a jakož Kristus
miluje cierkev k istot a k spasení, též muž má ženu milo-
vati a žena muže; a jakož Kristus jest jedno tlo s cierkví

svat a miluje ji jako své tlo, též muž s ženu sv mají býti

jako jedno tlo a mají s milovati. A dále že die Pavel
(Efez, 5, 30): ,Údové jsme tla jeho', to vz cierkve svaté,

jenž jest tlo Kristovo, rozumj: ne to tlo, jenž jest v osob
Kristov a na kíži pnlo, ale nazývat s, Pavel tlo Kristovo

' Erben I. 25. Výklad víry a shodn v Opp. I. 197a (244ib) De
ecclesia a i b i d. 50b {63b) Ekicid. fidei.

'Erben 1. c. 25—26.
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vešken sbor lidí, jenž spaseni budu; a toho tla každý vy-

volený iest úd a íest z toho tla,«^

Z ostatních allegorií nemá žádná onoho principiálního

smyslu jako allegorie o žene a tle. Jsou to známá epitheta

žalmová, jež Hus uvádí zpravidla v prostém poadí za se-

bou, aniž by jimi pojem církve zvlášt vyznaoval. Tak píše:

»Ta také cho, silná žena, o niež v písloviech Šalomúno-
vých, také slov chrám, msto, královstvie božie, Jerusalem,

matka naše a tlo skryté Kristovo, vinice vyvolená a je-

dinká holiuíbio,«" Chrámcem nebo domem zove Hus církev

i na jiných místech,'' Rovnž konstruktivní appellativum

'^ Erben II. 38. — Je známo, že pojímání církve jako mystického
tla Kristova opírá se o bibli a bylo velice bžné v theologii patrí-

stické i scholastické. V Písmu sluje církev »tlem« v ep. k ím. 12, 4.

I. Korint, 12, 13, Kolloss. 3, 15; »tlem Kristovým« v I. Kcrint. 12, 27,

Efez, 1, 22 a 4, 11, Koloss. 1, 24; tlem s etnými údy a oirgány jed-

notlivými v ep. k ím. 10, 14 a 12, 4. Efez, 4, 11. Koloiss, 1. 18. Matkou
sluje v Galat. 4, 26, Kristus sluje hlavou církve a církev tlem v Efez,

5, 23, 30, v Koloss, 1, 18 a j, — Hus naizývá církev svatou mystickým
tlem Kristovým v De ecclesia, Opp, I, 197b {244b), 1. c.— I b i d, 197b

(245a), s odkazem na Efez 1, 23, Koloss, 1, 18 a 24, Efez. 5, 23 a 25

až 27 a na sv, uitele, Augustina, De doctr. Christ., ehoe, Moral. 35,

c. 9, a Sup, Ezeoh. hom, 15, Bernarda, Sup. Cant., sermo 12 a Paschasia
v De saa^amcnto corporis Christí. — I b i d. 1994", (246b): »Christus cst

caput s. imiversalis ecclejiae et ipsa eius corpus et quiliibet praedesti-

natuis eius membrum et per consequiens pars ipsius ecclesiaet, quae est

corpus Christi mysticum, i. e. secretum, virtute capitis Christi et influ-

entia regulatum ac compactum et connexum praedestinationis vinculo.«

Následuje odkaz na Efez. 1, 23, ím. 12, 5, Efez, 4, 11—12 a 15—16
a výklad o Kristov hlav církve, v. níže pi pojmu církve, — I b i d.

199b (247b) passim. — Contra Stanislaum, ibid, f, 268b (335b) s od-

kazem na 1 Kor. 12, 12—13, ím, 12, 4^5. — Cf. Ekicid. fidei, ibid.

f. 51a (63b) s odkazem na Efez. 1, 23, Koloss, 1, 18, Efez, 5, 23,

25—27. — De corpore Chrisi? 10. — Sent. 36. — Opp. II. 243a/b

(392aA>) a 270b (425a) In psalm. — Cf. ibid. 55b (87b). Sermo de

Antichristo. — V eských spisech nazývá Hus církev tlem Kristovým

ve Výkladu víry, Erben I. 25^—26, 1. c„ 50 (dle Efez, 1, 23 nazývá se

církev tlem skrytým, »jenž jest všichni svtí údové, pomice od prvého

svatého až do poslednieho budúciebo«). — Cf. ibid. 253 Výklad desa-

tera. — Postilla Erben II, 38, v. v textu, — O sedmi smrtedlnýdh

híších, Erben III, 182.
^ E r b e n I, 25 Výklad víry.
^ Erben I. 174 Výklad desatera, s odkazem na 1 Páral. 22. 7

(abych ustavil dóm jménu pána boha mého); »syn boží milostivý, jenž

jest ustavil svú krví chrám, cierkev svat, kterážto jest zbo všech vy-

vclcných, v níž pebývá a bu'de pebývati na vky otec, syn i duch



I

Ostatní alJlegorie o církvi, 199

iest cÍ!rkev-»mšsto«, rozumí se msto svaté ili Jeruzalém,^

Sem náleží i appelativum Syon, jehož také Hus o církvi

užívá,- Jinde sluje církev královstvím božím nebo králov-

stvím Kristovým,^ Jinde vinicí vyvolenou* nebo štpnicí

\

svatý,« — Erben II. 418: »A vz, že ta ti svcenie chrámu Šalomú-

inova (totiž svcení od Šalamoiuna, III, Reg. 8, od Zorobabele,

II, Esdr, 10, a od Juidy Machabejského, I, Mach, 4) znamenají ti

svcenie chrámu Kristova, jenž jest zvlášt sbor k spasení vyvolených;

neb die sv, Augustin (De civit, 1, 10) : ,Chrám boží spolu všickni

jsme,' A sv, Pavel die (I, Ko, III, 16): .Neviete, že chrám boží jste

vy?'« — Svatek, 78: sjsú v jednom domu, jenž jest cierkev svatá,«

— Srov, též Opp, I. 197a (244b) De ecclesia, podle Augustina,

Enohir, 4, — Ibid. 50b (63b) Elucid, fidei: »Ipsa denique est templm
domini, regnum coelorum. cóvitas sancta Hierusalem,«

^ Opp, I. 197a (244a) De ecclesia: »I&ta est Jerusalem mater

nostra, templm domini, regnum coelorum et oivitas regiis magni,

qiuae, tota, inquit Augusíinus Enchirid, 41, accipienda est non solum

ex parte, qua peregrinatur . , ., verum ctiam, quae in coelis semper,

ex quo condita est, cohaesit deo,« — Ibid, 50b (63b), (týž text), —
Šerm,, ed, Flajšhans, 51 (Eccli, 24, 15 podle výkladu Innocencia,

Šerm, de dominica, qua cantatur Letare: Jerusalem , , inferior est

ecclesia). — Ibid. 210 (po citátu z Ezech. IX. 4; »JeTusalem enim est

vere ecclesia Christi, cuius íundamsnlum est in montibus sanctis.« —
Cf, Erben II, 108, po citátu zpvu mešního: Raduj se, Jeruzaléme;

* »Tolik s miení, aby s radovala cierkev srvatá, jenž jesit sbor vrných
synóv božích, a jenž znamená s skrze Jeruzalém,

«

' Opp, II, 235b (383a) Sup. Psalm,: »De hac reparations dicitur

Is, 51, 3; ,Consolabitur do-minus Sión,' id est ecclesiam militantem

de gentibus congregatam, scil, ipsam ad fidem vocando.«
^ Erben I 323, Výklad Pátee: »Tetie silové královstvie nebeské

zbo svatých lidí, jenž sliove ciekev svatá, A ten zbo proto s-Iove

královstviie nebeské, že v nici nebeský král kraluje milostí, že voli

jeho pinie. « — Erben II. 103: >tehdy pišlo mezi vás královstvie

božie (Luc. XI. 20), to jest syn boží, jenž jest hlava cierkvi svaté

a královstvie božie«. — Ibid. II, 203: »všecko Kristovo královstvie,

jenž jest sbor vrných kesEanóv«, — Opp, I, 197a (244a) De ecclesia,

v, pozn. 1, — Šerm, 120: »Regnum Christi uno módo militans ecclesia,

Mt, 13, 41: xColligent de regno eius scandala«, — Nebesy (coelum, cf.

Is. 66, 1) sluje církev v Opp. II. 310a (474b) In psalm,
* Erben I. 25, 1. c. — Ibid. II, 62: »Královstvie nebeské

v tomto miest (Mt. 20, 1) jest syn boží., a on jest hlava všie

cáekvi svaté, jenž jest vinice jeho (ibid.); jest hospodá jejie.« —
Dále: »I v^ršel jest ptkrát, aby uvedl dlníky v tu vinici, to jest

v cierkev svat rytující, jenž jest sbor vyvolených, dokud zde jsú

bojovníci, slojiece s Kristem proti svtu, tlu a dáblu, A ta cierkev

nkakým podobenstvím slov vinice, jenž má nkaký užitek pinésti;

v kteréžto vinici uprosted jes.t jeden koen, od nhož všechny rato-

lesti puie se, rostú, vláhu mají, i ovoce nesu; kterýžto koen sám die
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Kristovou/ Jinde zase ovincem,- Jinde archou.^ Posléze

vyškytá se již uvedené epitheton o holubici* a jiné o krá-

lovn,^ »Moralíter« cír'kev rytíující oznauje se jednou

Jakubem a církev zvítzilá Israelem.''

15, Ani parabol u Husa nechybí, ale pirozen Hus užívá

v 15 k, S. J. (Jan 15, 5): ,Já jsem koen vinný pravý, a vy jste rato-

lesti,' Ten koen jespt i Ibospodáem, jenž sedí v diomu svém, v c'erkvi

svaté svítzílé v neibesieoh, jenž u vinici nepracuje, a sedne na vky
i s tmi, kteíž vezmu konen peniez za svú práci. Ten hospodá
vyšel jest najprvé ráno, aby uvedl dlníky do vinice, jenž, jako die

S. eho, jest cierkev svatá, kterážto od prvnieho Ábele spraveidlivého

až do posledního, kterýž se na konci svta urodí, kolik jest svatých

vz;p])odila, kolik jest ratolestí pustila.« — I b i d. 64 mluví se opt o » vi-

nici velikého hospodáe^. — Podobn jako v E. II. 63 te se po latinsku

v Opp. I. 197a (244b) De ecclesia (týž citát ze sv. ehoe).
^ O štipinici Kristov, »j>enž jest sbor svatých«, mluví Hus v glosse

k textu perikopy Erben II. 292.
" Je to ve výkladu Jan, 10, 11 sq, a místo (pevzaté v prvé ásti

z Viklefa) zní takto: »Tu skrze jeden ovinec nkteí rozumjí plné

obrácenie všech vyvolených, kteíž s Kristem konen budu pebý-
vati. A tento rozum jest jistý; neb jist tak jest, že všichni vyvolení

konen budu Kristova hlasu poslúohati, a oni budu jeden sbor, jejž

Kristus nazývá ovincem, a jeden pastý toho sboru jest milý Kristus.

A tak všeoh vyvolených do súdného dne jest ovinec, jenž slov
cierkev svatá rytujície, a po súdném dni bude ovinec jeden, cierkev

svatá již svítzilá, to jest sbor všech svatých, jenž sú svítžili nad
tlem, nad svtem a nad dáblem, a to vždy majíce jednolho pastýe,

pána našeho Jezu Kriista.« — Erben II. 176—177,
* Rozumí se archa Noemova, Gen. VI. 14 sq. Cf. Opp, II. 168a

(265a) In epist. canon.: »Nota, archa allegorice signifioat ecclesiam,«

Vykládá se poislední vta: »Sic in ecclesia mílitante šunt iumenta et

reptilia bcna et malá, usque dum, ad litus uiltimi iudicii dednioantur.«

— A.rchou zove církev též Origenes, in Genes, hom. II. 3, Tertullian,

De bapt. c, 8, Cyprian, De unitate eocles. n. 6 a Auguslin, De civit.

dei XV, 26. of. Hettinger, 1. c, 7,

* Erben I. 25 1. c. — CL De ecclesia, Opp. I. 197a (244-a)

:

»lpsa est umica columba, de quia dicit Christus Cant. 6 (VI, 8): ,Una

est columba mea, perfecta mea,'* — I b i d. 50b (63b) Eluo. fidei:

»De quia Cant. 6 (IV. 8) dicit sponsus: ,Una est columba mea'.«
^ Opp. I 197a (244a) De ecclesia: »Haec est regina, de qua dicit

Psalmista (44, 9) ; ,Astiitit regina a dextris hiiis in vestitu deau)rato',« —
Totéž íbid 50b (63b), Elucid. fidei,

" Šerm, 50, podle Eccli. 24, 13: »Per Jacob, in quantum signat

populum Israeliticum, qui ab ipso Jacob descendit, potest intelligi

populus christianus vel ecclesia militans, que adhuc luctatur, tribula-

ciones sustinens, sed quando dyabolum suJbpIantaverit, finaliter vocatur

Israel, i, e, ecclesia triumphans, 'deum in patria speculando.«
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jich jen tehdy, kdy mluví nikoliv o svaté církvi pouze vy-

volených, nýbrž o smíšené církvi pedzízených i pedzv-
dných. Tu církev nazývá zrnem a plevou (Mat, 3, 12), pše-

nicí a koukolem (Mat, 13, 24 si,), královstvím nebeským
podobným síti vržené do moe a složeným ze všeho druhu

ryb (Mat. 13, 47), nebo královstvím nebeským podobným
desíti pannám, z nichž pt bylo pošetilých a pt moudrých
(Mat, 25, 1). Hus také ví ze sv. Augustina De doctr, Christ.

III, 32, že Tychonius bludn nazval tuto církev dvojdílným

tlem Pán, ponvadž pedzvdní nejsou tlem Pán ani

jeho ástí,^

b. Idea církve,

(Definitio realis.)

16, Základní ideou v Husov pojmu církve jest názor,

že církev jest mravn-duchovní jsoucno, jednotné a životné

do té míry, že ást je v celku a celek je v ásti. Tento názor
nachází slovného výrazu v pirovnání církve k mystickému
tlu Kristovu, jež jsme uvedli výše a k nmuž se ješt vrá-

tíme. Je jisto, že základní pojem církve jako duchovního
jsoucna vyplývá ze širší a také již vytené pedstavy o Kri-

stovi jako vykupiteli lidstva, a to v tom smyslu, že spasení

lidstva iní se závislým na vtlení v Krista, Kristus se vtlil

v lovka, aby spasil lidi, a lidé musí se vtliti v Krista, aby
mohli ovoce spasení požívati, Kristus jako hlava psobí na
všecky údy svého tla, v celku i jednotliv, a údy zase p-
sobí na sebe navzájem obcováním svatých a Duchem sv,,

který oživuje tlo a poutá jeho ásti láskou jako nejsilnj-

ším svazkem, Kristus a kesané tvoí takto organickou slo-

ženinu (compositio), jež jsouc duchovním principem, pro-

jevuje se reálními známkami života a psobení.
To jest prothema Husova pojmu o církvi, jak je v této

ásti podrobn uvedeme. Díve však nežli k tomuto speciál-

nímu výkladu o církvi pistoupíme, vizme, jak Hus soudil o za-

Oipp. I. 206'b (256b] De ecclesia.
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loženi církve jako objektivního ústavu spásy a milosti a jako
subjektivního obcování svatých- Díve než uslyšíme, co jest

církev a jak žije, vizme, jak církev vznikla. Je to otázka
historické theolojtfie, které ani systematická dogmatika ne-

mže nedbáti, A u ethika tak vysloveného, jako byl Hus,
bylo by zajisté naprosto nesprávné omezovati se na definici

jeho mystického pojmu církve, daného ideou milosti prede-
stinaní a allegorií církve jako tla Kristova, nýbrž jest ne-

zbytno vyložiti tento pojem v plné šíi a souvislosti se

všemi skutenostmi soteriologickými ili spasn-ekonomi-
ckými. Aby vc byla jasnjší, uvedu nejprve píslušné uení
katolické v dnešní form,

17, Podle dnešního uení katolického církev byla za-

ložena vylitím Ducha sv, na apoštoly, jež se stalo 50. den

po nanebevstoupení Ježíšov, jak o to^m vypravují Skutkové
ap, (II, 1. sL), Vykládá se, že tehdy bylo Duchem sv, zpe-

etno smíení svta s Otcem skrze Syna a že tehdy apo-

štolov s Petrem v ele, byvše naplnni Duchem sv,, poali
kázati naplnní Starého Zákona a poátek církve Nového
Zákona,^ Ale jinak se vytýká, že ovšem Kristus již od po-

átku pomýšlel na založení církve s novým kultem boha
v duchu a v pravd a za tím cílem vyvolil si dvanáct ued-
níkv s Petrem, v ele, kteí tvoí základ církve ve dvojím
smyslu: pedn v tom smyslu, že oni s Kristem jsou církví,

a za druhé že mají svou inností církev šíiti a její uení
i mravy autoritativn mezi jinými zakládati,- Založení

církve pipíná se tu ke slovtn Kristovým, jimiž udlil Pe-

trovi (Jan, 21, 15 a n.) a apoštolm (Mat, 28, 19; 16, 15)

moc pastýskou a uitelskou,^

U Husa tohoto historicko-právního výkladu nenachází-

me, a to prost proto, že jeho apologetika (Ize-li tak íci)

nesmovala k dkazu církve jako hierarchicko-monarchi-

cké spolenosti, nýbrž k zdraznní církve jako Kristova

orgánu. Není sice pochyby, že i Hus ml pvod církve za

božský, ale božskost církve vyplývala mu nikoliv ze slov.

^ Srov, H e í t i n g e r." 374.

Srov. B a r t m a n n," 533.
'

Cf. Billot, V, 81—82. cf, Dublanchy, 1. c. col. 2116—2117,
O pozvolném založení církve od Krista, v. G r o o t, S. Apol." 1906, 62,
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nýbrž ze skutk Ježíšových a z kausálního pomru mezi

Ježíšem a církví. Je to obvyklé pojímání theologické spe-

kulace, podle nhož Ježíš byl píinou, obrazem i cílem své

církve, která se takto ztotožuje s Kristem jakožto m.ysti-

cko-reální tvar a ústav jeho spasitelného díla. Theologická
spekulace vykládá totiž, že nejprve Ježíš byl psobící pí-
inou (causa efficiensl církve, ponvadž ji svým ži-

votem, uením a zvlášt smrtí založil; jako bh byl Kristus

pvodcem církve spolu s Otcem a Duchem sv, (causa effi-

ciens principalis)
;
jako lovk jest Kristus instrumentální

píinou církve (causa instrumentalis primaria) a jako Uki-
žovaný píinou církve záslužnou (causa meritoria). Ale
Kristus církev nejen založil, nýbrž ji i oživuje, jsa se svou
církví jedno a totéž, psob její vnitní jednotu a pneuma-
tické bytí i psobení prostedkem pravdy a milosti, V tom
smyslu lze Krista-hlavu mysticko-reálního tla církve zváti

formální píinou církve (causa f o r m a 1 i s) , Za tetí
Kristus jest pravzor a ideál církve (causa exempla-
ris), a to v ohledu materiálním i duchovním; v materiálním
ohledu potud, pokud Kristus jako druhý Adam pedem
v sob pojal celé pokolení budoucího lidu božího a utrpe-

ními svým k životu je zrodil; v duohovními ohledu pak potud,
pokud všichni údové církve jsou v nm jako v druhém Ada-
mcovi zahrnuti a pokud jest pravzorem svatosti a spravedl-
nosti pro všechny, kdož se údy církve státi chtjí. Konen
za tvrté Kristus jest finální píinou cíkve (causa f i-

nalís), a to jednak ve svém lovenství, pokud církev
jako výtvor na Krista jako tvrce ukazuje a v nm koní,
jednak ve svém božství, ve spojení s Otcem a Duchemi sv,,

nebo jako celé dílo Kristovo vzalo poátek od boha, tak
v bohu musí míti svj poslední konec.^

Tak uí theologická spekulace katolického dogmatu
o tajemných vztazích církve ke Kristovi, Nutno piznati vy-
sokou duchovost tomuto názoru v podstat pavlovskému a
lze k nmu pirovnati nyní nemén duchovní názor Husv,
Podobnosti a rozdíly vyplynou z výkladu samy sebou,

18, Že Kristus jest »causa efficiens* církve, vyjaduje

Bartmann," 535—537. — Podrobtnji Scheeben IX. 1, str.

302—306.
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Hus nejprve všeobecn, mluv o Kristovi jako poátku a

konci tvorstva/ jako prvním poátku všech vncích, ba
všech lidí na svt picházejících, a jako opatovi a pevorovi
náboženství kesanského,' Jako bh a tvrce Kristus jest

zevnjší hlavou všeho lidstva, a pouze v tom smyslu, že

touto hlavou byl toliko do svého vtleni. Od poátku svta
do inkarnace byl Kristus zevní hlavou lidstva »secuTidum
divinitatem«; od inkarnace jest vnitní hlavou církve »se-

cundum humanitatemc Jen tak lze rozumti slovm sv.

Tomáše, že Kristus jest hlavou všech Udí, vících i nev-
ících, a jen s tímto rozlišením lze zváti i tlo áblovo, jež

jest synagogou Satanášovou, církví Kristovou; jest církví

Kristovou z dvodu stvoení, dobroinnosti a uchování, ni-

koliv však z dvodu milostného spojení,^ Kristus jest bratr

vedle lovenství, otec a stvoitel vedle božství. Jest po-

átek, prostedek i koinec, v nmž všechny duše ze svého

pirození žádají odpoinutí, nebo žádná vc ani žádné stvo-

ení nemže ukojiti duše až do konce, jediné samo božství,

jež jest nesmírná dobrota, v níž svatí konen odpoinou,*
Kristus založil církev svou krví, avšak vzájemný pomr

byl preformován již díve, od samého poátku stvoení. Vše-
mohoucí a vševdoucí bh totiž od vnosti vyvolil, resp.

^ »Jeisus Christus ponitur in princípio et in íine ewangelii, qiuia

ipse est principium et fiinis generacionis« (Apoc, L). Šerm. 149,
" »Omnem fidelem hominem necesse est a Christo Jesu incipere,

tam obiective, quam effective, dante 'primaan íidem principalíter eo,

quod oportet omnem fidelem incipere a primo principio , , ,« Dále: »cum
sit abbas et prior religiomis ohristianae, quem oportet omnem eius

discipulum recognoscere, ab ipso ergo íontaliter capimus íidem
nostram, IJnde ab illo primo principio, fonte abamdiantissimo, sole

clarissimo, ac liice vera, illuminante omnem hominem venientem in

hune mumdiiim, íncipíens, istam propono ad audíentiam quaestionem , , ,«

De suffic, legis. — Oop. I, 44b (55a),
' De ecclesia, c, 4 a 6. — Opp, I, 200b—201a (249b), 205ib—205a

(255ib—256a]. — Pále proiti tomu namítá (ve svém spise De eocl,,

c, 15 a 16, eá. Sedlat 21], že jest to pílišné rozlišování pojmu hlavy
církve, ponvadž hlavou zlých není Kristus, nýbrž dábel a Antikrist,

— Než Hus neklade tu váhu na hlavu, nýbrž na tlo, podizuje i tlo
cTáblcfiio ili všecko tvorstvo Kristovi jako bohu a stvoiteli. Že by
Hus zval Krista hlavou tla áblova, nelze dokázati; naopak hlavou
tla dáblova jest podle Husa ábel sám: »ecclesia malignantium est

corpus diaboli, cuius ipse est capuit,« I b i d, 205a (255a).
' Erben II, 53 (Postiila),
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ustanovil a Trojicí sv, Kristovi jako lovku pikázal, aby
dal svj život na smrt za ovce, A Kristus, maje jako bh
svrchované znání s Otcem a maje jako lovk znání! s vlí
Otcovou sjednané, byl od vnosti hotov za ovce umíti.

Kristus se tudíž z vle Trojice vtlil a svou smrtí z vle
Trojice pivedl ovce ve sbor svatých. Tento skutek nebyl

užitený toliko židm, z jichž národa Kristus se urodil a

k nimž zvlášt byl poslán, nýbrž jest užitený i jiným ná-

rodm. Sbor svatých, jejž Kristus založil jako jeden ovinec
s jedním pastýem, neznamená poslední a plné obrácení

žid k víe Kristov, nýbrž plné obrácení všech vyvolených

k spasení, kteí až do konce budou poslouchati hlasu Kri-

stova. A tak všichni vyvolení až do soudného dne tvoí ovi-

nec, jenž slov církev rytí jící, a po soudném dní ovinec,

jenž slov církev zvítzilá,'^

Byl-li skutek Kristova vtlení a vykoupení Bohem
predestinován, byl predestinován i pomr Kristv ke

sboru vyvolenvch. Od prvního poátku byl Kristus prede-

stinován jako ženich sboru vyvolených. Ženichem zstal až

do svého vtlení a po tu dobu projevil se nejprve pi po-

tvrzení andlv (kdy dal vno stran své nevsty) a potom

pi potvrzení spravedlivého Ábela a jiných svatých staro-

zákonních. Pi vtlení se sborem vyvolených se znovu oženil

(fecit secundas nuptias), stvoiv královskou ást veškeré

církve, která sluje vlastn církví kesanskou,- S toho hle-

diska Hus nazývá církev podle sv, Augustina nejvyšším

stvoením (summa creatura] , které se ve vyznání víry klade

bezprostedn za nestvoenou Trojici,^

Kristus se vtlil, aby lidstvo spasil. Na tento moment
klade Hus velikou váhu a již tím, jak uvidím.e, zmíruje
pedpoklad o sboru predestinovaných, ponvadž spasení

nevyvozuje mechanicky z vné predestinace, nýbrž je zpí-

' Erben II. 176—177 (PosíiUa).

' De ecclesia, c, 2. — Opp. I. 198a (246a).

' De ecclesia, c. 1. — Opp. I. 197a (244!b). Srov. výše str. 162.

— V Q. de credere, Opp. I. 170a (211a), nazývá se církev

stvoením proto, »cum communi nomine sít omnium íidelium in una

íide et duodecim artioulis íidei per participium congregatio, quae in se

congregat bonos et malos, uA de hoc olare sententiat b. Gregorius et

Augustinus« (v. výše sír. 162),
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inu je lovenstvím a vykoupením Kristovým. Hus nazývá
sice Krista vykupitelem lidského pokolení podle ásti pre-

destinované,^ ale na druhé stran nechává sbor vyvolených
k spasení uroditi z lovenství Kristova na dev kíže.
»A tak (praví Hus), jakož die S, Augustin, že jakož z boku
Adamova vyšla jest Eva, tak z boku Kristova vyšla jest

cierkev svatá, tak že Eva tlestn jest z žebra stvoena, a

cierkev svatá duchovn krví Kristovu, jenž jest z jeho boka
tekla, jest duchovn urozena, A že Kristovo lovctvie, a
jest bylo umelo, a on jelikožto bóh neumel jest, protož

tetí den po veliké bolesti procítila ta žena, to vz lovctvie
Kristovo, již majíc radost, že bolest minula, a že již lo-
vka, t, j. cierkev svat, jenž jest sbor vyvolených k spa-

sení, urodila,«^ Tento' obvyklý obraz o vyplynutí církve

z boku Ukižovaného Hus dopluje obrazy jinými, jimiž

vysvtluje celé tajemství Kristova vtlení a založení církve,

Kristus, vtliv se ili sjednav lovenství s božstvím v biše
Panny Marie, stal se ženichem lidského pokolení, najm
obce vyvolených k spasení,^ Kristus milovali tuto obec sva-

tou ili cho svou více než své tlo, nebo jinak nedal by
byl života svého na smrt pro spasení své choti,'' Kristus mi-
loval tuto svou cho tím více, že práv proto vzal na se lo-
venství, aby byl s ní jakožto s ovcí zahynulou v jednot
lovenství, aby pro ni trpl a ji vykoiDpíL® Z pedzízené
lásky tudíž podstoupil Kristus muednictví a na kíži oženil

se s církví svatou, spojiv se s ní v lásce a zplodiv s ní po-

' »Ohristu's , . , hiumani generis redemptor . ,
.; per Cihristi ad patrem

perfcctam dbedientiaim totus muinduis secuiniduim partem (praedesti-

matam recuperavit vitam,« — In epist, oanon, — Opp-, II, 155tb (243'b

až 244a1.
' Erben II, 180 (Postilla),
' Srov, Erben II, 71 (Postilla).

* Erben III. 163 (Provázek),
^ Eriben II. 263 (Postilla). Srov. výše str, 195 pozn. 1. — Srov,

Erben II. 37 (Postilla): »Syn boží Kristus zaslíbil sob cho cierikev

svat, jenž jest s:bor všech vyvolených k spasení; a tu obof tak jest

miloval, že za ni na kíži umel, a miloval ji ádn, pro spasenie,« —
Cf, De ecclecia c. 1: církev jest »sponsa Christi, quam ex dilectionie

maxima redemit suo sanguine, ut possideret eam gloriosam finaliter,

non habentem rugcm peocacti moirtailis aut maaulam peccati veníaíis,

aut aliquád aliiud ipsam vilificans, sed ut siit samcta et iramaculata

perpetue amplexams Christum spomsumsi. — Opp. I. 19Tb (245a),
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zemskou církev svatou ili sbor vyvolených k spasení/ Jen
tak lze rozumti uvedenému obrazu, že církev svatá vyšla

z boku Kristova, Vyšla z boku, jako dít vychází z lna
matina, la odtud nazývá se stvoením (nejvyšším), jak uve-

deno výše, Ježíš se na kíži zasnoubil a hned urodil nového
lovka a církev svatou. Tím jeho spojování bylo ukoneno.
Jako bh byl od vnosti podstatn (in essentia) spojen

s Otcem a Duchem sv. Vtliv se, spojil se osobn (in per-

sona) s pirozeností lidskou. Umev na kíži, spojil se

láskou ilí milostí (in charitate) s chotí svou, církví, a s je-

jími údy,- Svou krví ustavil takto chrám, v nmž pebývá
ai bude pebývati na vky Otec, Syin i Duch svatý.^

Zrození a ustavení církve jest takto úinkem Kristovy

inkarnace, Hus nepraví sice, že by církev byla inkarnací

samou (jak tvrdí do^ma katolické, které církev ztotožuje

s Kristem, se spasitelnou jeho pravdou a iní z církve ab-

solutní formu náboženství vbec], avšak vznik i ustaveni

církve pipíná k historickému a viditelnému aktu Kristovy

inkarnace. Bez vtlení a bez smrti Kristovy nebylo by

církve, nebo jsme slyšeli zeteln, že církev vyplynula

z boku Kristova na kíži pnícího a že jest nejvyšším stvoe-

ním Kristovým. To je pedpoklad velice dležitý pro Hu-

sovu ideu církve. Nezáleží prozatím na tom, že církví Kri-

stem založenou byl sbor vyvolených k spasení a že se tudíž

poslání Kristovo effektivn omezuje na sbor tch, kteí

budou konen spaseni, Dležito je, že jsoucno církve vy-

vozuje se z Kristova vtlení a že i život církve podmiuje
se spasitelným dílem Krista jako jediné a stálé hlavy my-
stického tla. Již tím jest naznaeno, že církev pes všecku

svou spirituálnost jest zárove cosi skuteného a viditel-

ného, a to nejen proto, že tlo její skládá se z lidských

jednotlivc na zemi žijících (církev rytí jící), nýbrž

i proto, že toto tlo žije úinkem vykupitelského díla zp-
sobeného sestoupením Krista s nebes a pijetím na se lid-

* Srov. Erbem ITI. 71 (Postilla), 1. c. — Oddání Krista s císrkví

jest obvylklá myšlenka Husova. Jen v Betlem, f, 50a te se, že »Spiritu®

samctus desponsavit sibi s, ecalesiam, quia omneš electi šunt ecclesia

Spdritus Sancti*,
• In epist. canon. — Opp. II. 2iab—211a (339a/b),
' Erben I, 174 (Desat.).
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ské podoby, Krístuis svou mk/arniací spasení zpsobil a zá-

rove podmínil,^

19. Svrchu jsme uvedli Husovu myšlenku, že Kristus
až do vtlení byl zevnjší hlavou lidstva podle svého bož-
ství a teprve po svém vtlení stal se vnitní hlavou církve
podle svého lovenství. Lze z toho souditi, že i podle
Husa Kristus, vtliv se, založil církev bezprostedn tím,

že jí dal dokonalou formu kesanského sboru a duchovního
orgánu, ale že jistá církev trvala už ped nim v ln staro-

zákonního lidstva; že tomu tak jest, možno dovoditi nko-
lika výroky Husovými a tím výklad o reálním vzniku církve

doplniti zvlášt zajímav,

Hus rozeznává celkem šest vk ve vývoji církve.

První vk sahal od stvoení lovka v Adamovi až po Nosa
a do nho náleží ustavení pokolení lidského a jeho pád.
Druhý vk sahal od Noea po Abrahama; v nm lidské po-
kolení bylo povodní znieno a potom zase obnoveno. Tetí
vk sahal od Abrahama po Davida a v nm byla zavedena
obízka a zákon. tvrtý vk sahal od Davida do vyvedení
žid ze zajetí babylonského; v nm kvetl zákon pod králi

a proroky. Pátý konen vk sahal od vyvedení babylon-

ského do Krista, v nm byl lid zajat a konen osvobozen,

Kristem poal vk šestý, který potrvá až do konce svta

a* ve kterém stalo se vykoupení pokolení lidského,^ K to-

^ S tcho stanoviska dobe praví M. J. S c h e e b e n, IV, 1. str,

283: »Und wie Gott sieiinem Sohn sichtbar in die Welt samdte, wie

íerner der Herr wahrhaft unser Fleisch annahm imd sichtbar
auí Erden weilte, so sOllte und m u s s t e auoh idie auf ihn als Haupt
imd Fundament gegríindete neue Gesellschaft der Menschen eine

sichtbare sein, Wie der aus Maria geborene Leib des Herrn sicht-

bar war. so solíte es auch sein mystischer Leib, die Kirche, sein.

Sn bleibt es wahr, dass der letzte Grund, weshalb es eine Kirohe
als sichtbare Gemeinschaft der Gláubigen gibt, i n der
Menschwerdung des Schneš Gottes gelegen ist.« Níže ješt
uritji: »D ie Sichtbar keit der Kirche oder die Thatsache,
dass es eine von und auf Christus gegríindete sichtbare Gemeinschaft
von Menschen auf Erden giibt, beruht fundamental auf der
sichtbaren Erscheinung des Sohnes Gottes unter
u n s oder auf seiner wahrhaften Menschwerdung,

«

* In epist, canon. — Opp, II, 185a/b (295a). — Zmínika o šesti

vcích v Betlém, f. 21a. Jest to ovšem známé rozdlení Isidora Sevill-

ského ve stedovku velmi oblíbené.
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muto rozdlení podle šesti vk lze pipojiti rozdlení po-
dle ty dob; z nich doba první zvaná pírodní (tempus na-
turae), byla shodná s dobou prvního vku; doba druhá,
zvaná doba Mojžíšova zákona (tempus Mosaicae legis), od-
povídala vku druhému, tetímu a tvrtému; doba tetí,

prorocká (tempus prophetiae), vku pátému a doba tvrtá,

zvaná dobou milosti (tempus jgratiae), vku šestému/

Podle sv, ehoe soudí Hus, že církev svatá v nejšir-

ším smyslu jest sbor všech vyvolených, od prvního svatého

až do posledního, který dokoná nejposléze poet vyvole-

ných,' asov tudíž objímá vezdejší církev svatých všechny
doby od stvoení až do zániku svta. Byla z vné lásky

Trojice Kristovi oddána^ ili poruena, a^ Kristus také od
poátku peoval o ní, tak jako hospodá peuje o svou

vinici a o dlníky na vinici pracující,* I chtje syn boží vi-

nici tu zasaditi, praví Hus, vyšel nejprve »ráno« (Mat, 20,

1], t, j. v první vk výše uvedený, a skrze andly napomenul
otce toho vku, Adama, Seta, Enocha a jiné, aby hodn
k prospchu té vinice pracovali. Podobn vyšel a napome-
nul andlským napomenutím otce vku druhého (Noea,

Ebera, Tára a Abrahama), tetího i h^rtého, V pátém vku
vinou lakomých knží vinice velikého hospodáe byla zle

spravována, a proto vyšel hospodá, syn boží, tlesn na
vinici »v jedenáctou hodinu «, a napomínal lid, aby vrn
pracoval, jako prvé pracovali svatí otcové.'

Tudíž církev svatých byla ásten a prostedn zalo-

' In PDist. canon. — Opp. II. 169b (267b). — V Enarr. Ps. Í0t>n.

II, 292b, 452b) rozeznává Hus zákon pírodní (od Ajdama k Mojžíšovi),

zákon stínu (od Mojžíše ke Kristovi) a zákon milosti (od Krista do
konce svta).

'Erben II. 63 (Postilía). — Srov. též De cccl. c. 1, kde se

praví, že .dbecná církev jest sbor predestinovaných »a primo iu«to

inclusive usque ad ultimum fnituTum sálvandum inclusive«. — Opp. I,

197a Í244a). Podc^bn Elucid., ibid. 50b (63a).
• Erben I. 45 (Výklad víry).
* Vinicí nazývá se církev na p. v Betlém, f. 69'b: »vinea (est)

s. mater ecalesia, que est omneš sancíi et eledi a primo salvato usque
ad ultimum.

«

'Erben II. 63—64 (Postilía), — O rzných osudech cárkve

znázornných osobami starozákonními (Noe, Abraham, Izák, Mojžíš,
Samson, David, Šalamoun, Zorobabel a j.) mluví se též i na poátku
Výkladu picsniek, Erben III. 1—7,

Kybal, Ueni M. Jana Husa. 14
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Žena již v dob Adama jako »prvního spravedlivého« a

teprve tlesným píchodem Kristovým byla založena pln
a bezprostedné. Jakkoli v plném smyslu esoterickém
vznikla teprve v dob Kristové, pece trvala i žila pedke-
sanská církev již od doby Adamovy, stojíc pod stálou

ochranou a péí své vné hlavy, Krista/ Do obecné
církve nenáležejí tedy pouze svatí od píchodu Kri-

stova, nýbrž svatí od poátku svta. Všichni podléhají

Kristovi, nech náležejí do ásti církve, jež píchod Kristv
pedcházela, i do ásti, jež po píchodu Kristovu násle-

dovala,- ili krátce eeno, do synagogy starozákonní nebo
do královské ásti církve, zvané církví kesanskou.^ Mezi
obma ástmi je podstatný rozdíl, jejž Hus redukuje na
rozdíl od zákona Starého a Nového.* Oba zákony byly dány
ke správ církve rytíující jedním zákonodárcem, totiž Kri-

stem jako pravým bohem, a také v podstat tvoí jeden

zákon — zákon lásky,'' Rozdíl mezi nimi záleží pedn
v tom, že kdežto Starý Zákon byl dán skrze andély, Nový
Zákon pochází z úst a od vlastní osoby vtleného Pána, a

za druhé v tom, že Nový Zákon jest zákon dokonalé svo-

body, který nad Starý Zákon osvobozuje lovka do té

míry. že tento po smrti pechází do vné slávy,*'

' Srov. sv. Augustin, Enarr. Psalm. 90, 2, 1 (Rouét 1479):

církev jako tlo Kristovo obsahuje »totuim populum sanctorum ad unam
civitatem perti.nentium«, — Podobn sv, eiho, Ep., V ep. 18 praví,

že »saiicti ante legem, saincti sub lege, sanoti sub gratia, omneš hi

perficientes corpus domini in membris šunt ccclesiae aonstituti« (Rouet

2295). — Hus sám cituje výrok sv. ehoe z Homili.: »Conjditor noster

habet vineam, vid. universalem, ecclesiam, quae ab Ábel iusío usque
ad ultinvum electum, qui in fiine mundi nasoiturus esít, quot sanctos

protulit, auasi tot palmites misit.« — De ecalesia c. 1. — Opp. I. 197b

(244b),

' In epist. canon. — Opp. II. 154ib (241b).

^ Cf. De eccl. c. 2: (Kristus) »in incarnatiione fecit seouBidasnuiptias,

creando quandam r e g i a m partem totius ©cclesiae, quae quadam
proprietate dicitur ecclesia christiana«. Opp. I. 198a (246a).

* O tomto rozdílu po stránce skripturální, viz v ásti I, § 41,

" »Ohristus Ihesus, verus deus, unam legem inistituit, quae est

Vetus et Novum Tesitamentum ad ecclesiam catholicam reguilandam,« —
De suífic, legis. — Opp. I, 46b (58a), — Cf, Enarr, Psalm, — Opp, II.

293a (452b—453a).
" Šerm. 205 a In ep. caaon. — Opp. II. 124b (193a/b),
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Kristus, sestoupív na svt, zrodil církev svatých ve

STnyslii výše uvedeném. Shromáždil z žid i z pohan^ lid

k spasení vyvolený v obec,' spojil se s ní posvcující mi-
lostí a posvtiv ji, uinil z ní živý a jednotný orgán mi-

lostný, zvaný miystické tlo Kristovo." Jak toto tlo utvoil
a jak toto tlo žije a psobí jako milostný orgán, uvidíme
níže. Zde budiž poznamenáno ješt tolik. Kristus podle

Husa nepišel soudit, nýbrž spaisit.^ Pišel spasit veškeré
lidstvo, akoliv vševdoucí bh peduril (praefinivit) , kolik

lidí bude na konec spaseno,'' Bylo totiž pirozené a bylo

lze oekávati, že všichni lidé na svt nedosáhnou spasení,

ponvadž všichni nestanou se kesany a z kesan samých
všichni nejsou hodni spasení. Jistý výbr byl pirozený a

nutný. A ten vykonal po kladné stránce již Kristus, Kristus

totiž pišel, aby nejprve (principaliter) spojil, a také aby
oddlil. Spojil a spojuje vící jako údy jednoho tla církve.

Tato jednota se však rozdluje dvojmo v pítomnosti a dvoj-

mo v budoucnosti. V pítomnosti smrtelným híchem a zjev-

nou i spravedlivou exkomunikací, v budoucnosti oddlením
špatných od vidní boha a odlouením od spolenosti spra-

vedlivých.^' Hus nikde nepraví, že by Kristus sámj byl od-

dlil pedzvdné od tla své církve, nýbrž je nechává odd-
lovati pítomnou spravedlností a budoucím soudem. Vý-
slovn praví, že Spasitel volá k sob všechny, kteí usilují

neb pracují z milosti o své spasení, a pikazuje jim, aby

vzali na se jeho pikázání.' Jinde praví podobn, že Kri-

stus volá k duchovní svatb své s církví každého zde lo-

' Erben I. 245 {Výklad Desat.), — Enarr. Psalm. — Opp. II.

270b (424b). — Též ve Výkladu piesniek se praví, že z církve židov-

ské a pohanské jest uinna jedna cho. Erben III. 8.

'Erben II. 7 (Postilla). - la epist. canon. — Opp. II. 153ib

(243!>—244a).

Na jednom míst Hus naznauje, že Kristus církev obnovil.

Kristus prý »moc a ctnosti ciertkvi svaté vracuije, kteréž jest byl dábel

otjal«, Erben II. 103 (Postilla).

* Erben II. 7 (Postilila); podle Jan. 3, 17.

' »Deu's omnLsciens, qui omnia in mensura, pondere et numerc
posuit, ipraefinivit, quot homines finaliter šunt salvandi.« — De eccle-

aía, c. 1. — Opp. I., 197a (244a).
' Šerm. 69—70.
' Erben II. 51 (Postilla).
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vpka putujícího, a to bu napomenutím uvnit, nebo kázá-

ním, nebo íiným znamením,^
Kristus urodiv církev na kíži, poruil ji apoštolm,

zvlášt Janovi, a sám odešel do nebes pipravovat jí místa

na svatb," Ale proto nanebevstoupení Kristovo nezbavilo
rytí jící církev hlavy Krista, nýbrž naopak zpsobilo, že

tato církev ve své hlav jest obdivuhodn povýšena nade
všecky andly a mocnosti,^

To jest asi vše, co Lze íci o založení církve Kristem,
Závr, jejž možno vyvoditi zejména z doložených fakt
o založení církve vtlením Kristovým a o existenci církve

pedkesanské zní, že církev nemohla se jeviti mysli Hu-
sov jako imaginární a neviditelný sbor vyvolených, usta-

vený a psobící pouhou vlí boží, nýbrž jako duchovní rea-

lita s jistými vlastnostmi a úkony.

Témuž svdí vlastní definice církve jako mystického

tla Kristova, jak nyní podrobnji uvidíme,

20, V odst, 14. slyšeli jsme Husovy výroky o církvi jako

žen (pann a choti) a jako tle Kristov. Nyní nutno vy-
ložiti smysl této allegorie a její význam pro ideu církve.

Nutno rozhodnouti otázku, zda tato allegorie jest prostou

abstrakcí rozumu i zda Hus v ní vidí skutenost a jakou

skutenost. Jako jinde, tak i zde dlužno pihlédnouti až

k jádru pojmu, resp. obrazu, a vyložiti plný jeho obsah a

smysl,

Allegorie o »mystickém tle<^ Kristov jest pvodu bi-

blického, a i v literatue ecké a latinské asto se vyškytá,

V bibli užívá jí s obzvláštní zálibou sv, Pavel, který ji zá-

rove applikoval na církev, a to ve dvojím smyslu. Podle

prvního smyslu Kristus a souhrn jednotlivých vících tvoí

ideální celek, tlo (<jCo\xcí]^ jež se zove prost Kristem

(v. I, Kor, 12, 12; 6, 15; Efez. 1, 23; 4, 13), Kristus jeví se

tu jako kollektivní osobnost, která objímá všecky vící.
Podle druhého, bžnjšího smyslu kesané jako jednotliví

údové sboru tvoí jednotné tlo, tlo Kristovo; hlavou to-

' Erben II, 363 íPostilbV
'' Erben III. 6 (Výklad ipiesniek), — Erben I. 150—151

(Výklad)
» Contra Pále. — Opp. I. 257a (321a),
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hoto tla jest Kristus, tak že osobnost tvoí Kristus jako
hlava a vící jako tlo. Toto tlo je oživeno a sjednoceno
jedním duchem, jejž pijali všichni kesané ktem nebo
svátostí oltání (resp, konfirmací), a jenž jim prostedkuje
rzné dary. Draz jest tu položen jednak na mystickém
Kristovi jako hlav, jednak na duchu sv, jako duši tla my-
stického. Oboje psobí mimo jiné organinost a jednotnost
tla církve ili obcování tla a hlav^^ církve a Krista v du-
chu sv., kteréžto obcování jest tak intimní, že mže se srov-

návati s obcováním muže a ženy v manželství. Na tento

zpsob církve lze zváti doplnním a dokonáním Krista,^

U Husa jest termín »mystické tlo« a »hlava« církve

zcela bžný. Vizme nejprve píslušné výroky, abychom v-
dli, v jaké souvislosti Hus tohoto terminu užívá, V betlém-

ských kázáních fHCó) mluví o Kristovi, jenž jest »naše

hlava a my jsme jeho mystické tl'©; proež cokoliv dobrého

nebo špatného se dje údm, piítá se úpln, jakoby se stalo

hlav,«" Co se dje údm. dje se tudíž i hlav, Z téhož po-

jmu údství plyne dále, že se jeden úd nemá plésti do úkon
údu druhého, aniž mu závidti,^ Údy Kristovými jsou všichni

svatí v Krista vtlení a od nho oživení; ti jsou Kristovým

tlem mystickým, t, j, tajným; náležej í do nho všichni

predestinovaní v církvi bojující, a nikoliv deset biic Pilá-

tových v jedno shrcmáždných,* — V tr, de corpore Christi

fl406-8) nazývá Hus církev »jedním mystickým tlem Kri-

stovým, jež bere úiast na jednom chleb a na jesdnom

kalichu«,^ V In epist, canon, (asi 1404] Hus mluví o 3 á-
stech mystického tla Kristova, na zemi, v oistci a v nebi

» Srov, Feine=, 446—451, — Pra, I. 417—423, ÍI., 403 si, —
Srw, též Cremer'", str. 1039—1040.

' Beílcni. í. 281a. — Podobn i b i d. f. 283'a: »Cuni ergo Christus

sít caput nostrum et nos mcmbra eius et corpus eius misticum, quando
ergo hii, qui šunt preelecti, conculcantur, tunc in eo Christuis habet

deitrimentuím, quia in die iuidicii omnia suis membris facta sibi asoribet.«

' >Quia vero nos sumuis membra unius corporis mistici, Jhesu

Christi, iinum nositrum alterius se officiis non inplicet nec eidem in-

videat.« — Betlem, f, 251lb.

*
I b i d. 144lb: »memibra eius, que šunt omneš sancti in eiuis in-

corporatione existentes, alb eo vivificati, qui šunt corpus Christi mi-

sticum, i. e. s«cretum . . . qui šunt omneš predestinati in ecclesia mili-

tante, non autem decem bideli(?) PylaH in unum congregati.«
° De corpore Christi, ed. F 1 a j š h a n s, 10.
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a praiví, že špatmí kesané špatnými skutky se odluují
od boha a od Krista i od ieho mystického tla, iež jest

sbírka (coHectio) všech svatých v milosti Ježíše Krista,^

V Enarr, Psalim, (c, 1405-6) autor dovolává se sv, Augustina,

který církev nazývá tlem Pán, jehož hlava vstoupila

na nebesa,- Ve Výkladu víry (1412)^ mLuví Hus o Ježí>-

šovi jako hlav a vyvolených jako údech," »Té cierkvi

svaté (praví v témže spise] hlava jest Kristus, neb jest

najdióstojnéjší lovk; la všiíchmi vyvolení jsú tlo a každý
jest údem.; a každý ten úd jest lásku své matei i každé-
mu bratru jako živu žilú pivázán, kterážto žíla se nepe-
trhne, jakož die sv, Pavel (I, Kor. 13, 8), že láska nevy-
padne , , , Protož tato cierkev jest matka naše v svt, vy-

znávajíc vru i lásku choti a hlavu svú Krista,«^ Dále se

dovolává sv, Pavla, jenž dí, že bh otec dal Krista za hlavu
nade všechnu církev, kteráž jest jeho tlo, a to tlo skryté,

t, j, ne to, jež leželo v hrob a tetí den vstalo, nýbrž tlo,

jehož údy jsou všichni svatí, ponouce od prvního svatého

až do posi'edlního budoucíbo,' Hus dovolává se i sv, Augu-
stina, dovozuje, že všichni vrní, kteí tlo Kristovo pi-
jímají ve svátosti oltání, jsou jeden chléb a jedno tlo du-

chovní a skryté; to jest svatý sbor kesanský ili tlo, je-

hož hlavou jest Kristus a údy všichni svatí.'' — V Postille

(1413) vykládá Hus slova Efez, 5, 23 si, o církvi jako tlu
Kristov, prav, že sv, Pavel má na mysli nikoliv to tlo,

které jest v osob Kristov a pnlo na kíži, nýbrž veškeren
sbor lidí, kteí budou spaseni; každý vyvolený jest údem
toho tla a jest z toho tla,^ Syn boží jest hlavai církve

svaté a království boží,** Církví jest sbor všech svatých, jichž

Kristus jako lovk jest hlava (nejdstojnjší) a již sami

' In epist. canjon. — Opp. II. 206b (332a) a 211a (339a/b).
' Fnarr. Psalm. — Opp. II. 243a/b (392a/b).
' Erben I, 1 (Výklad víry). — Srov, i b i d . 139—140: »Kristus

a církev svatá, jenž jest zbo svatých všech; neb on jest otec náš a

ten zbo matka naše, on hlava naše a my údové.«
' Erben I, 26 (Výklad víry),
'

I b i d e m 50.
" ^"rben 1. 330 íVyMad Pátee),
' Erben II. 38 íPostilla) s dodatkem: »0 tom psal sem v kni-

hách o pikázání a v kniežkáoh o cierkvi svaté«, i b i d, 39.

' Erben II. 103 (Postilla).
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jsou Údy (mén dstojní),^ Jinak eeno, sbor svatých jest

tlo Ježíšovo a toto tlo slov církev,- Údemi tohoto tBaj

iest také Pannai Maria.'' Tlo jest skryté,* — V traktátu!

De ecesia (1413) uváldí podle Glossy výroky sv, Auguistina
a Jeronýma, v nichž tito otcové mluví o církvi jako mysti-
ckém tle Kristov podle Efez. 1, 23; 5, 23; 5, 25-27 a
Kolos, 1, 18 a 24, a potom uvádí vlastní výroky o témže
sv, Augustina (De doctr, Christ,), sv, ehoe (Moral. 35, c. 9
a sup, Ezech,, homilia 15), sv, Bernarda (Sup, Cant, ser. 12)

a Paschasia (de sacr, corporis Christi), To jsou tudíž mimo
Písmo hlavní autority Husovy allegorie o církvi jako my-
stickém tlu Kristov,'"' V dalším dovozuje autor z Efez, 1,

23; 4, 11-12, 15-16 a ím 12, 5, že Kristus jest hlavou svaté

církve obecné a každý predestinovaný jest jeho údem a

tudíž ástí této církve; církev ta jest mystické tlo Kristovo,

t, j, tlo tajné, ízené mocí a vlivem Krista hlavy a sdlané
i spojené poutem predestinace. Kristus sluje hlavou církve,

ponvadž jest nejdstojnjší osobou v pokolení lidském,

která udílí všem svým údm pohyb a pocit ili život du-
chovní a pohyb," Je si jiedinou hlavou obecné církve (krá-

lovny nebeské) a proto i apoštolé souhlasn vyznávali, že

jsou služebníky této hlavy, Kristus je zevnjší hlavou církve

podle božství a vnitní hlavou podle lovenství (jak vy-

loženo výše), a práv proto, že božství a lovenství jsou

jeden Kristus, jest Kristus jedinou hlavou obecné církve,

jíž jest obec predestinovaných,^ Církev mže sice míti ti
hlavy, božskou, lidskou a nám-éstnou, avšak hlavy ty musí

vždy býti podadny jedna druhé, tak že božství zstane
hlavou nejvyšší, lidství Kristovo hlavou prostední a ná-

' Erben III. 2i5 (O šesti bludíoh), celý citát viz str, 195.

' Erben III. 154.
* Erben III. 182 (O sedmi híších), což arci není spis Husv,
* Erben III. 215.
* De ecclesia c. 1. — Opp. 1. i97b (245a), Hus všaik vyvozuje

z uvedených auitorít definioi obecné církve nejen jako »corpus Christi

mysticum*, nýbrž i jako »n'uimeirus omnium praedestinatorum«, k e-
muž výroky pedcházející náležit neopravují. Výroky Ambrožovy
a Jeronýmovy jsou asi z VLklefa, ostatní z Husovy sbírky citát,

V. Sedlák. Husv traktát »De ecclcsia«, St, t. II. 479,
' De ecclesia c. 3. — Opp. I. 199a (24b a 247a).
' De ecclesia c, 4. — Opp. I. 200b (249b),
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mstek (capitaneus) hlavou nejnižší. Kristus byl hlavou
církve od zaátku svta a tak veškerá svatá církev obecná
mla a má hlavou Krista, od nhož nemže vypadnouti, po-

nvadž jest nevstou spojenou s hlavou ustavinou láskou/
Z toho vyplývá Husovi dležitý závr, že ani ap, Petr ne-

byl hlavou církve v tomto smyslu, jak uslyšíme jinde.

Pojem mystického tla a hlavy církve byl Husem znovu
precisován v jeho polemice s M, Stanislavem ze Znojma,
ve které tento theolog penesl vysoce spirituální allegorii

na konkrétní církev ímskou, nazvav papeže hlavou a sbor

kardinál tlem zvláštní složeniny mystickc-církevní.- Sta-
nislav snažil se odvodniti svou thesi filosoficky troji po-

dobnosti této složeniny: pedn podobností k složenin pí-
rodn animální, za druhé podobností k složenin duševn
pírodní a za tetí podobností k nejobecnjšímu druhu. Hus
odbyl tuto scholastiku s obvyklou pádností a jasností.

Pedn vytkl podstatný rozdíl, jenž jest mezi pírodní a

mystickou složeninou lidí. V pvodní složenin (Hus má tu

asi na. mysli lidskoui spolenost ili sdružení v nejprimitiv-

njší form) jsou všichni lidé jedním tlem, tak že jeden

s druhým skládá jedno tlo bez rozdílu, kdo to jest, V my-
stické složenin však všichni lidé netvoí jednoho tla my-
stického, ponvadž k jsoucnu pírodnímu musí tu pistupo-

vati zvláštní milost predestinaní. Podle toho skládá se

mystické tlo obecn církevní z Krista a ze sboru prede-

stinovaných.^ Toto tlo podobá se lidskému tlu tím. že

všecky jeho údy tvoí jedno tlo v Kristu, jak praví I Kor.

12, 12-13 a ím, 12, 4-5. Kristus s predestinovanými tvoí

tudíž jedno mvstické tlo, nikoliv však papež mimo Krista.

Ani pedvedení nejsou ástí tohoto tla, ponvadž nemají

' De ecclesia c, 4, — Opp. II. 201a 249b). — S odkazem na

Augustina, Suip. Ps. 36, odkud se uvádí píslmšný citát.

Srov. tractatus Mgri Stanislai de ecclesia, z kod. vid. 4933

vyd. Sedlák v píloze k Hlídce 1911, str, 85—95 a téhož tr. Alma
et venerabilis, edi, L o s e r t h, AOG 75, 361 si,

" »Sed secundum compositionem mysticam nom omneš hornin;

sumit unum corpus mysticum, quia corpus mysticum est, quod super

esse natuirale superaddit gratiam praedestinationis. Et sic^ corpus

mysticum universale ecclesiasticum est ex Christo et coUegio prae-

destinatorum veraciter constitutum.« — C, Stan. c, 2. — Opp. I.

268b (335bl,
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klihu predestinaního. Takový jest podstatný rozdíl mezi
tlem pírodním a mystickým. Avšak jsou mezi nimi i po-
dobnosti, celkem tyi. První podobnost jest v tom, že jako
v lidském tle mnohé údy klíží se pod jednou hlavou, žijíce

v ní hlavn pti smysly, tak v mystickém tle Kristov
mnché údy klíží se pod jednou hlavou, Kristem, poutem
predestinace (cf, Efez, 4, 15-16]. Druhá podobnost záleží

v tom, že v tle lidském i mystickém jeden úd potebuje
údu druhého (cf. I Kor, 12. 21-22], Tetí podobnost jest

•v tom, že v obojích tlech údy navzájem o sebe peují, aby
dobe prospívaly, což iní v mystickém tle podle dar v mi-

losti Kristov (cf. I Kor. 12, 35]. tvrtá konen podobnost
jest ve vzájemném soucítní úd v utrpení i v oslavení (cf.

I Kor, 12, 25-30]. Z toho pak iní Hus tento logický závr,
Dokáže-li Stanislav, pedn, že mystické tlo papežovo
jest mystickým tlem Kristovým, za druhé, že kardiná'o' é

jsou oním mystickým tlem, ve kterémx k jsoucnu pírodní-
mu pistupuje milost predestinaní, a za tetí, že papež Jan
XXIIÍ, nebo jeho nástupce jest onou hlavou tla mystické-

ho, ve které jsou skryty poklady boží moudrosti a vdní
potebné ke správ církve a oživování údv, bude jeho these

pravou. Avšak toho Stanislav nedokázal a nebude moci

dokázaiti.^

Podobnost papežsko-kardinálské složeniny k slože-

nin pírodn duševní vede k témuž výsledku negativnímu,

Hus se táže Stanislava, jaká duše složeniny pírodn du-

ševní má onen formální princip poznání a rozhodování ve

vcech církevních íiejž Stanislav piítá papeži a kardiná-

lm), a odpovídá, že to není jiná duše, le duše Krista lo-
vka, jež jediná jest formálním principem dogmaticko-cír-

kevního poznávání a rozeznávání,- Hus by pipustil Stani-

slavovi podobenství tehdy, kdyby mystické tlo církevní

zval mystickým tlem Kristovým a kdyby mystickou for-

mou onoho tla církevního zval moudrost a vdní boží

spolu s ostatními dary Ducha sv,, jimiž vrní sluhové Kri-

stovi jako údové mystkkého tla Kristova napravují mocn
ostatní údy téhož tla za tím cílem, aby toto tlo, jsouc spo-

C, Stanisl, c. 2. — Opp. I. 268b—269a (335b—336b).
J. Stanisl. c. 3. — Opp. I. 270a (337b).
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jeno milostí predestinaní, rostlo v lásce podle pítomné
spravedlnosti, Má-li papež s kardinály dary ducha sv. v téže
plnosti, v jaké je mli apoštolov, Hus smle pipouští, že
papež s kardinály jest »stádeko<., jemuž Otec nebeský
ráil dáti království boží. Dokáže-li tudíž Stanislav o papeži
a sboru kardinál, že jsou predestinovaní, majíce uvedené
dary, jež písluší mystickému tlu Kristovu, Hus pipustí,
že oni jsou ástmi mystického tla, jako byli apoštolé a stá-

deko boha Otce. Jinak jsou údy áblovými a zvláštními

žáky Antikristovými,^

Tetí podobenství tla papežsko-kardinálského k druhu
nejobecnjšímu kulhá ve vci i ve form mnohonásobn, a

jest tžko, ba nemožno J€ dokázati, Stanislav nikdy nedo-
káže, co tvrdí, totiž že v papeži jest pramenná a zásadní
plnost církevní autority a moci a že papež jest mystickou

hlavou církve, která jest sborem všech církví pozemských.'
Pes to Stanislav setrval na svém názoru (a byl podle

Husa absurdní'),^ a to pedevšímf proto, aby z hlavovství pa-

pežova mohl vyvoditi s jedné strany papežovo právo k nej-

vyšším rozsudkm dogmaticko-právním a s druhé strany

povinnost vících k naprosté poslušnosti vi papeži.^ Tato
tendence projevila se zejména v dalším sporu s theology

r. 1413.^ V Kostnici z pochopitelných dvod Pálovci ne-

trvali na Stanislavov alleéorii'' a Hus mohl po sesazení Jana

Mbid. c. 3. 272fc—273a (341a/ib).

' Ibidem c. 3. 273a (341b).
' >'Cum Romanae ecclesiae papá est caput, corpus vero collegium

oardinalium, existentes maniíesti succesores principis apostolorum :

ibi lobj icitur, quod grave est eis iillud probare, non solum, quod sít

fides credibilis, sed etiam, quod verum sit.« — Replicatio, Doc, 499
* Hus Mag. Ghristianno, 1413: Inter principalia posuístís,

doimine rector, an velim in hoc stae, quod papá est caput s. Romane
ecclesie et cardinales corpus, et staré in omnibus determinacionibus

et decísioinibus s. Romane ecclesie?^ Vere latet anguís in herba,

Nam si papá esit caput Romane ecclesie et cardinales corpus, tunc

ipsi šunt tota s. Romana ecclesiia, sicut totum corpus hominis cum a-
píte est homo; et ipsius discipulli, Antiobristi siatellites, vocant auto-

nomastice ecolesiam papám cum cardinalibus.« Doc. 57, Novotný,
Husova korespondence str, 164.

° Cf. Concilium dootorum a Replicatio, 1. c. (zejména Doc. 475,

486, 495, 499],
" V 42 i. Palcových odpor Husv proti allegorii Stanisla-

vov vyten není; v láncích Michaela <de Causis Jem v náležité úpravj
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XXIII. vytknout, jak kardinálové a lenové koncilu sami
sali onu hlavu, kterou díve Stanislav byl prohlásil za

raiscn étre veškeré církve svaté/
21. Chceme-li správn pochopiti smysl a význam Hu-

sovy allegorie o církvi jako mystickém, tle Kristov ovlá-

dané hlavou Kristem, musíme si pedn všimnouti allegorie

s hlavou, potom allegorie s tlem a na konec otázky o život-

ním principu ili duši tohoto tla. Uvidíme, že allegorie ta

jest základem Husova pojmu církve jako orgánu Kristova,

a proto jest nutno uvdomiti si všecky její konstitutivní

prvky.

a) Hlavou církve jest Kristus jako lovk. To znamená,
že v ele lidstva v církvi ustaveného jest nejdstojnjší
osoba lidská, kterou nemže býti jiný, než bh lovkem
uinný ilí Kristus, Avšak nelze si mysliti, že by hlavou byl

pouze skutený Kristus, který se vtlil, na zemi žil a za nás

na kíži umel. Práv že Kristus jest hlavou, musí býti více

než Kristus pirozený; Kristus pirozený umel a na nebe
vstoupil, a pece jest hlavou církve stále pítomnou. Hlavou
takovou jest Kristus mystický, t, j, Kristus skrytý (moment
zevnjší) a Kristus úzce s církví spojený jako manžel s man-
želkou (moment vnitní), Kristus pirozený za nás umel,
Kristus mystický v nás žije, Kristus pirozený nás smíil

s Otcem, Kristus mystický nás spojuje s Otcem, Onen byl

•naším vykupitelem, tento jest naším posvtitelem. Mystický
Kristus oživuje tlo církve a z tla toho žije, pokud toto

jest jeho doplkem, Kristus vtlený a oddaný má korrelá-

tem tlo, t, j, duše vbožené milostí predestinaní a oddané
milostí pítom.né spravedlnosti. Kristus jest hlavou tohoto

tla nikoliv mocí a zásluhou své smrti, kterou církev za-

ložil, nýbrž mocí a zásluhou života, kterým oživuje tlo

»Tertio errat circa ecclesiam, et prirno, quod non admittit quod ecclesia

significet papám, cardinales, arohiepiscopos, episcopos
et clerum eis subdittum, et dicit, illam significationem extoHam
a scholaTÍbus et nullatenus esse tenendum. Paíet iste error manifeste

ex tractatu suo de ecclesia, « — Doa. i95. Srov. dále Mladoovicovu
zprávu o slyšení 8. ervna 1415, Doc. 289 sq. a Responsum ultimoím,

Doc. 226.
' Hus pátelm v Kostnici, 18.—21. ervna 1415, Doc. 125 a

vrným echm, 24. ervna 1415, Doc. 132, Novotný, Husova ko-
respondence str. 288 a 306,
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církve. Není to hlava materiální ani zevnjší (zevnjší hla-

vou církve byl Kristus ped inkarnací], nýbrž hlava for-

mální (bytostná) a vnitní, Kristus církev založil svou krví

a církev oživuje svým duchem jako nejvyšší a jediný její

princip. — Že by hlavou v takovém smyslu mohl býti papež,
bylo Husovi stejnou blasfemií, jakou mu bylo stotožování
tla církve se sborem^ kardinál a svaté církve samé s církví

ímskou,

b) Všimnme si nyní allegorie o mystickém tle. Církev

jest tlo mystické, t, j, tajné ili skryté, nikoliv hmotné.
Není to tlo Kristovo, jež pnlo na kíži, leželo v hrob
a tetí den vstalo, nýbrž tlo ilí sbor vyvolených a svatých
žijících v milosti Kristov, Tyto svaté nelze seísti a do-

hromady sebrati jako deset biic Pilátových, nýbrž nutno
je pojímati jako duchovní realitu na zemi, v oistci i na nebi;

pojem této reality nelze pak vyjáditi jinak než metaforou
o mystickém tle, Zajímavo však je, že Hus svaté a vyvolené
nejmenuje zpravidla tlem vlastním, nýbrž údy tla, pa-

trn proto (nehled k obyeji],^ abv vyjádil individuálnost

všech len (mezi nž poítá i P. Marii) a zárove aby
nechal proudit tlem do úd pohyb a pocit z hlavy vycháze-

jící, S tohoto stanoviska jest pak pochopitelné, že Hus pes
všecky podobnosti vytýká podstatný rozdíl mezi tlem my-
stickým a pírodním, jenž záleží v tom, že mystické tlo
jest spojeno a oživeno zvláštní milostí predestinaní. Tím
se Husv obraz liší od obvyklé parallely, kterou katolická

dogmatika uvádí mezi tlem mystickým a lidským a která

jest dána rozmanitostí ástí, jednotností životního principu

a vztahem závislosti mezí rznými údy téhož organismu. Ni-

koliv, že bv Hus tchto moment, opírajících se o výroky
sv. Pavla (ím. 12. 4-5, I. Kor. 12, 12, 14-19), neznal nebo

je Dopíral, — slyšeli jsme nkteré z nich výše, — avšak Hus
zdrazuje s naprostou výluností spolený princip života

a pohybu, jímž jest milost predestinaní,

c) Spoleným principem života a pohybu mystického

tla pecházíme již od ideje církve k životu cirkve. O tomto

^ Sv. Pavel mluví nkdy o tlu ja.ko trupu odlišném od hlavy,

ale astji pece o tlu jaiko celém organismu, Srv, Prát, W.
416—417, ,
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Život mohli bychom jednati i zvlášt, potahujíce sem otázku
Ducha sv, a svatých obcování, ale pirozenjší bude, jestliže

allegorii o hlav a tle domyslíme na tomto míst do konce
nejen po stránce konstituce, nýbrž i po stránce oživení. Tu
však teba uvésiti dialší výroky Husovy, kterými se pojem
církve dopluje a precisuje.

Kdežto allegorií tla a hlavy cíkev u Husa se konsti-

tuuje, života a smyslu duchovní reality nabývá teprve
další allegorií o choti a matce. Podle Husa, resp. sv,

Pavla Kristus jako hlava a vyvolení jako tlo tvoí
celek tak jednotný, jako muž a žena tvoí v manželství

jedno tlo. Hus v této oblíbené allegorii cirkevnslovné
zdrazuje dva momenty: moment jednoty a moment hla-

vovství ili náelnictví, pi emž moment druhý vyplývá
z momentu prvního, Kristus jest hlavou církve, ponvadž
jest jejím chotm ili spasitelem, tak jako muž jest hlavou

ženy jako své choti. Jest to idea sv, Pavla (Efez, 5, 23],

který ji rozvinul podrobn i pesn,^ Hus tutéž ideu vyja^-

duje takto, Kristus má jednotu s nevstou svou, církví, a

a s jejími údy v lásce. Za tuto jednotu prosil Otce, ka
(Jan, 17, 11); »Ote, prosím, a oni, kteréž jsi mi dal, jedno

jsou, jakož i my jedno jsme,« A o téže jednot praví se

v I Kor, 6, 17: »Ten, kdo se pipojuje k bohu, totiž láskou,

jeden duch jest s níím,- Krom lásky zdrazuje autor

víru, která jsouc principem poznání, lásku podmiuje,
»Každý kesan, praví Hus ve Výkladu víry, má viti cier-

kev svat obecnú; dóvod jest, že každý má milovati Krista,

chot té cierkve, i cierkev, jeho cho, A že nemiluje matky
duchovnie, jedné a ji vru zná, protož má ji vru po-

znati,,, «" Kristus jest otec náš a církev sv, jest nejvyšší

matka naše,* Jako cho a zárove matka jest církev oddána
ve vném manželství Kristovi nuilostí Ducha sv.^

S druhé strany Kristus, byv oddán církvi Trojicí z vné
lásky, cho svou tak miloval, že za ni smrt podstoupil; tím

cíkev vykoupil a ustavil z ní chrám, v níž pebývá a bude

' Cf, Priat. r, 422—423,
* In episi. canon, — Opp. II. 211a (339a/b).

'Erben I. 24 (Výklad víry),
'

I b i d e m.
' I b : d. 25,
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pebývati na vky Otec, Syn i Duch sv.^ Mezi Kristem ai

církví jest svolení ili duchovní svatba- a zárove manžel-
ství, jež Hus rozeznává trojí: mravné, duchovní a svrcho-

vané. Manželství mravné jest mezi bohem a každou vr-
nou duší v církvi svaté zde rytí jící skrze milost boží. Duše
slibuje Kristovi vrnost až do smrti, aby žádným híchem
od nho se neodlouila, a Kristus se zaslíbí každé duši na
ktu, že chce s ní svou milostí pebývati na vky, ali ona
se od nho neodlouí smrtelným híchem. Duchovní
manželství jest mezi Kristem a církví rytí jící jako cel-

kem; záleží opt ve vzájemné vrnosti, totiž že veškeren

sbor církve rytí jící svolil se neodluovati se od Krista

híchy, jež iní rozdlení mezi bohem a stvoením, a Kristus

se zase s církví svou svolil, že od ní na vky neodstoupí.

Tetí manželství jest s v r c h o v a n é a je mezi bohem a

sborem všech svatých zemelých ili cíkví zvítzilou; tito

svatí dodrževše vrnost svému choti a jsouce s ním spojeni

v nejvtší lásce a v nejrozkošnjším utšení, pijmou na se

po dni soudném tla^ a již od Ktlisa se na vky neodloiuí,^

Láska a vrnost jsou tudíž dva pilíe manželství uza-

veného mezi Kristem a církví. Slyšeli jsme výše, že Hus
ve sporu se Stanislavem oznaoval za speciíikon mystického

tla Kristova zvláštní milost predestinaní, jejíž

poutem jsou spojeny údy církve se svou hlavou. Uvážíme-li,

že milost predestinaní znamená u Husa v podstat tolik, co

vyvolení ili predestinování k vné sláv prostedkem ko-

nené lásky (charitas íinaiis), která zase pedpokládá mi-

lovnou víru v Krista a dobré skutky (v, výše § 12), vidíme,

že predestinaní speciíikon mystického tla Kristova nezna-

mená nic zvláštního ani libovolného. Je to zase jen milost

lásky, vlitá sice bohem (gratia dei infusa), ale fungující a

psobící lovkem, který si ovoce jejího musí vytrvalostí

až do konce zasloužiti. Není tudíž bez píiny, že Hus
dává své predestinaní milosti fungovati vytrvalostí a že

tuto vytrvalost, t. j, vrnost zdrazuje i ve výkladu o tro-

Mbid. 45, 174 (af. 25). — Erben II. 37, 165 (írejova/l).

O církvi jaiko chrámu a domu astji jinde, Srov. str, 198, 232 a j,

' Erben II. 363 (Postilla).

' Erben II. 202—203 (Postilla).
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jím manželství práv uvedeném. Je také pozoruhodno, že

výrazu: milost predestinaní jako pouto hlavy a tla církve

užívá toliko v polemických spisech, kdežto v jiných spi-

sech Hus užívá obyejného výrazu: láska ducha sv. Tak
praví Hus ve Výkladu víry: Každý úd mystického tla Kri-

stova jest láskou pipoután ke své matei i ke každému
spolubratru jako živou žilou, kterážto žíla se nepetrhne,

jako dí sv, Pavel v I, Kor, 13, 8, že láska nevypadne,^ Že
touto láskou, která nevypadne, jest milost predestinaní,

pr»aví Hus sám na nkolika mastech svých spis polemických
a vyznal oteven i pi výslechu v Kostnici,- Tato láska

spojuje ovšem nejen údy s hlavou, nýbrž i tlo s hlavou a

jest tmelem celého duchovního manželství Krista s církví.

Je to láska ilí milost ducha sv,^

Tím jsme se dostali zase k biblickému základu Husovy
allegorie o mystickém tle církve Kristovy, t, j, k sv, Pa-
vlovi, jehož se Hus tak asto v tchto otázkách dovolává.

Podle sv, Pavla Duch sv, netoliko bydlí v církvi a v kaž-
dém spravedlivém jako ve svém chráme (I Kor, 3, 16 ;6, 19),

nýbrž i psobí život jedné každé duše a naše adoptivní sy-

novství (ím, 8, 14-17). Duchem sv, se petvoujeme
k obrazu božímu (2 Kor. 3, 18), a byvše predestinováni,

stáváme se konformními obrazu Syna božího (ím, 8, 29),

Ale Duch sv, také napojuje nás ve ktu sv, a tím nás vt-
luje v mystické tlo Kristovo (I, Kor, 12, 13); jest životním

principem mystického tla Kristova a jako takový uvádí

' Erben I. 26 (Výklad víry, uv, výše str. 197),
" «Ita limitando acceptionem ecclesiae pro coTivocatione praede-

stinatorum seu imiversitate, uí m primis articulis limitatum est, tunc

qiiodlibet illius eoolesiae membrum, et etiam ipsum corpus ecclesiae,

iungitur iipsi aapiti insolubiliter per gratiam praedestinationis, ut

probant auctoritates apustoli et Christi in textu positae, et alionuim

auctorum.« — Doc. 300—301,
' Cf. Erben I. 25: církev sv. jest smilostí ducha sv. Kristovi

v manželství vném oddána, (uv. výše str. 197). — Stejn v De ecol.

c. 1: »s. ecclesia amore Spiritus Sancti Christo matrimonio perpeduo

oopulatur« (Opp, I. 197a, -244b). — Že to byl stálý názor Husv, svdí,
že se vyškytá ve spisech nejstarších^ Cf. Betlem, f. 50a: »Spiritus

s. desponsavit sibi s, matrem ecclesiam, quia omneš electi šunt eccle-

sia Spiritus Sancti« [strv. výše str. 213), — C. Šerm, 319: »Seirvirc

debent christíani invicem per caritatem Spiritus Sancti, quia šunt unum
corpus Christi et memíbra de membro;< etc, (I. Cor.i2, 12—13).
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nás v životní spojení s hlavou i v organický vztah k celému
tlu; obojí tento vztah nazývá sv, Pavel »úastenstvím du-

cha sv,« (commujnicatio Spiritus Sancti, 2 Kor. 13, 13].^

Hus, mluv o vném manželství Krista s církví skrze

milost ducha sv., pedstavoval si zajisté psobení této mi-

milosti ve stejném smyslu, jako sv, Pavel, Vzpomeme, že

podle Husa základem existence manželství jest milost boží,

ale základem trvání manželství jest vytrvalost v nehešeni,
ponvadž híchem smrtelným se lovk odluuje od Krista

i jeho mystického tla, S tím spojme další myšlenku Hu-
sovu, že Duch sv, zasloužením Kristovýmr psobí kesana
kesanem; bez nho by všecka naše innost byla marná
a prázdná,^ Duch sv, jest takto v každém vícím (víra jest

darem jeho), a pebývá jen ve vícím bez híchu smrtel-

ného; v smrtelném híšníku nepebývá, t, j, neživí jeho

duši milostí, ponvadž milost smrtelného híchu s sebou

v duši nestrpí. Jestliže tudíž vící dopustí se smrtelného

híchu a v híchu tom trvá, duch sv, v jeho duši sice jest,

ale nepsobí svou milostí. Nebo jako duše, jsouc v tlu,

živí tlo, tak duch sv,, pebývaje milostí v duši, živí duši;

odstoupí-li duše, ume tlo, a podobn odume vící, když

Duch sv, milostí od duše odstouDÍ pro zlou vli,^ Vidno, že

Duch sv, jest i Husovi životním principem vícího. Že svý-

mi dary, zejména vírou a láskou, psobí spojení úd církve

s hlavou a navzájem, ili že jest zárove životním princi-

pem církve, vysvítá dostaten z uvedených vývod a jest

jen logický dsledek pojetí milostného psobení Ducha sv,

v duši lidské. Duch sv, jest práv život v milosti a tím

v spoleenství s Ježíšem Kristem, Kristus jest hlavou my-
stického tla a Duch sv, duší. Ponvadž život vychází stejn

z hlavy jako z duše (hlava jest stedem organismu a duše

' Ke všemu srov. Prát, V. 419—420, — F c i n e' 431—433,

440--4.42,
' í.rbcn II. 211 (Postiilla),

• In epist, canon, — Opp, II, 105a (165a),
* Erben I. 23 (Výklad víry). Jest to názor Petra Lombarda:

Duoh sv. není toliko pítomen v diaši spravedlivéhiO, nýbrž i v ní p-
sobí láslkou, reap, milostí, která jsouc sípojena s naší vlí, psobí

lásku, kterou milujeme bdha. I zde jest základ Wblický. Srov. ím,
5, 5: »caritas dei diffusa esí in cordibus nostris per Spiritum sanctum,

qui datus esí nobis«.
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principem života), psobí v ln církve Kristus i Duch sv.

totožným aktem posvcujícím. Totéž platí i záporn. Jako
úd, odlouí-li se od hlavy, odumírá, tak odumírá i duše
odluující se smrtelným híchem od Krista jako hlavy
církve a od Ducha sv, jako duše církve.

22, Pokud Ehich sv, psobí a sdluje vícím rzné
projevy života nadpirozeného (milostí, svátosti, dobré
skutky, spasení a slávu vnou), uvidíme v odstavci zvlášt-

ním. Zdie jen nutno podati myšlenku Husovu o obcování
svatých jako integrální ást jeho názoru o život církve.

Formule obcováni svatých (communio sanctorum) byla
pipojena k Symbolu teprve na konci 4. nebo na po, 5.

století v Gallii a znamená vzájemné obcování svatých ili

vyvolených na, zemi i na nebi,^ Není to však vynález teprve
thieolog gal'1'ských), nýbrž idiea vyškytá Se již v bibli, kde j^st

také náležit odvodnna. Základem obratu jest pavlovská
allegorie o mystickém tle Kristov. Kesané podle sv.

Pavla tvoí celek na zpsob tla lidského; jest to mystické
tlo Kristovo, které se rozvíjí psobením Krista jako hlavy
i všech vících jako úd. Co jedna ást získá, získají ásti
ostatní a žádná ást nezíská nieho, co neprospívá celku.

Sv. Pavel raduje se ze svých utrpení, ponvadž jimi do-

pluje tlo církve, jíž Kristus byl založil svým utrpením
(Kolos. I, 24). Mezi skutky úd a mezi tlem jest solida-

rita a reciprocita, Z nich zvláštní moc mají svátosti a mod-
litba jednch za druhé, živé i mrtvé."

Podle Husa »communio sanctorum* znamená úasten^

^ Srov. P. Bernard, i. Communion des saints v Diction, de
ihéol, caithol,, III, 1906, col, 350—354. S protestamtského hlediska v, i,
Kostllinv »Gemeinisciha{t der Heiligen«, v RE^ VI, str, 503

—

507.

Z dogmajtók v, Scheeben-Atzberger, III, 3, § 417—419, str.

880 sq. Zpravidla se o dbaováni svatých mluví v eschatologii a po-
jímá se sem také uení o úct s\'atýoh, ostatk a obraz, jalkož i o od-
puisfcích. Ale ve stedovku, ranném i pozdjším, theoretický vývoj
XLení o olbcování svatých byl v tsné souvislosti s uením o církvi

a (proto se o nm pojednává i zde. Srov, Kirsch, Die Lehre von
der Gemeinsahaít der Heiligen im chiristlichen Altertum, 1900, str,

132 sq, a Niederhuber, Die Lehre des h, Ambrosius vom Reíohe
Gottes auf Erde (Bhrhaird-Kiirsch; Forschungen zur christlidhen Li-

teratur- u. Dogmengeschichte, IV), 1914, str. 204 sq,
' Srv. Prát, IP 425—429. Scheeben-Atzberger IV 3, 881,

Kybal, Ueni M, Jana Husa. 15



226 II. O církvi a papeži. Idea církve,

ství jednch spravedlivých na dobru druhých spravedlivých.
Toto úastenství pedpokládá dv úastenství jiná: pedn
úastenství, jež má Kristus jako hlava církve s námi v tom,
co od nás z našeho byl pijal (utrpení tlesné], a za druhé
úastenství, jež my jako tlo církve máme s Kristem v tom,
co jsme od nho byli pijali (milost a slávu). Toto druhé
úastenství se vyznauje tím, že celé tlo církve o sob
úastní se všech milostí ke své dokonalosti a dle míry. Ale
je teba ješt úastenství jednch úd s druhými, a to po-

skytuje úastenství první, správn eeno tetí, zvané zpra-

vidla »communio sanctorum«,^ Communio sanctorum záleží

v tom, že každý živý úd tla participuje na jednotlivých

milostech s celým tlem v celku i s jednotlivými údy zvlá-

št, a to proto, že jest to jedno tlo, jež jest oživeno jed-

ním duchem. Duchem sv,, nasyceno jedním chlebem, t, j,

tlem Kristovým, napájeno jednou krví, Kristovou, posíleno

jednou milostí jednoho pána a spojeno ve víe, nadji a

lásce, Z toho dvodu jest každý spravedlivý úasten s kte-

rýmkoliv jiným spravedlivým na tom, co kterýkoliv spra-

vedlivý dobrého byl uinil,^ Modlí-li se jeden spravedlivý
hodn jednu nedlní modlitbu, tu na oné modlitb parti-

cipují všichni svatí v nebi, oistci i na zemi, nebo všem
jest prospšná, A toto úastenství sluje »communio sancto-

rumi«.^

^ Podle dnešního uení ikatolického »oommtin.io sanctorum* zna-

mená pouze spoleenist\-í (Leibensgemednsohaft) mezi vykoupenými
v Kristu a posvcenými, nikoliv spojení a spoleenství výkouipenýdh
jako tla s Kristem jako hliavou. V onom spoleenství svatých roze-

znává se trojí moment: a) spojení živých i mrtvých údv tla Kristova
týmž cílem, touže milostí a láskou boží i touže vírou pod touže hlaivxwi

a týmž duohem božím; !b) ai>oleenství nejen všeoh Kristem získaných
statk milostných, nýbrž i všech zásluh, jichž jednotlivé duše dobrými
skutky byly nabyly; — c) nadpirozené, duchovní a vzájemné obcování
v lásce. — Cf , S c h c e b e n-A t z b e r g e r, IV 3, 881—882, Srov, též

níže v textu,

' V Suffic. legis, (Opp, I, 47b, 59a] praví Huis jasn: »Sicuit

omne peccattim fit ad iniuriam dei, ad iniiiriam cuiuslibet proximi
et peccantis, sic omne meritum partis ecclesiae fit ad dei benepilaicitum,

et proiectum cuiusllilbet partis ecclesiae, ut patet ex vi commimionis
sanctc(rum.«

= Enarr, Psalm, — Opp. II, 299(l>—300a (461a-^62a). Z toho
iní Hus praktidký závr, praj\i, že lidé, znajíce podstatu oiboování
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Lze tudíž v pojmu »communio sanctorum« rozeznávati
následující prvky; pedn podmt — »sancti«, t, j, svatí

predestinovaní k vnému životu (ili vící, kteí budou
na konci spaseni); za druhé výrok »communicant«. ili mají
úast; za tetí pedmt, na nmž mají úast dobra, jež pí-
sluší všem údm mystického tla Kristova, pokud jsou

v milosti; za tvrté zpsob, jakým mají úast, — v jednot,
t, j, v jednom tle, v jednom duchu a v jednom Otci; a za
páté místo, kde mají úast — ve ktu a ostatních sváto-

stech. Z toho následuje samo sebou, že svatí v nebi pod-
porují vyvolené v církvi bojující, kteí zase svými modlit-

bami, almužnami a jinými svatými skutky podporují svaté

v církvi spící, aby vyšli z trápení v oistci a rychleji ve

vlasti místai zaujali.^ Odtud sluje »comimu)nio sanctorum«
také strun »comm)unio iu/vaminis et amoris«,^ po esku
obcování pomoci a milování,^

Hus zdrazuje, že se toto obcování vztahuje na vše-

cky ti stránky církve svaté, totiž na stránku vítznou, ry-

tíující i spíc,* což ostatn vyplývá pirozen z jeho pojmu

svatých, usilovali by o to, aby se stali svatými a jako svatí mli úa-
stenství na zásluhách ostatních svatých. Negativn by se pošetile ne-

diomnívali, že žijíce špatn, budou míti úastenství s jinými za n se

raodilíoími; také by jiní neinili pošetile ze své autority své dárce

úastnými na svých skutcích. Jinými slovy eenio, klerikové a mniši

neprodávali by tak draho své modlitby a mše a laikové by jich tak

horliv nekupovali. I b i d.

^ Eluoíd. fidei. — Opp. I, 51a (61a):. Aiuitor se potom ohrazuje

proti naení, že by popíral »s'anctorum suf£ragia«,

M b i d. — Cf. Betlem f. 216'a: »Et iEius tocius et universalLs

ecolesie oaput et Christiis, que supra Christum est edificata, et illi

omneš sancti sic sum,pti haberat inter se communionem dileccionis,

quia quilibet alium sicud se <liligit, et halbent inter se commumiiatem
iuvaminis, quia omneš mutuo se iuvant.«

'Erben I. 27 (Výklad víry, z Viklefa, Sedlák, 427). Cf.

iibid. 45, kde píslušná vta »olbeané požíváme pomoci a láskya jest

pekladem Viklefovy vty ^oommunio iuivaminis et cunoris«, Šerm,
I. 296 (cf. Sedlák, St, t, II, 417). - Obcování pomoci a milování

jeví se podle okoilností i v tom, že údové mystického tla Kristova

soutrpí s každým údem téhož tla, podobn jako se jindy spolu

radují (podle slov ap. I Petr. III, 8). Srov. též I Kor, 12, 26, — In

©pLst. canom. — Opp. II. 116b (262a). — C. Stanisl. — Opp. I. 269a

(336a), viz výše sír.

* I b i d, — Témuž uí dogma katolické. S c h e e b e n-A t z-

b e r g e r, IV. 3, &81

.
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církve jako tla Kristova, Co však je pozoruhodno a co
znovu svdí o jeho ethíckém realismu, vzdáleném jaké-

koliv metafysiky, jest výklad, jak obcování svatých vyrstá
z plnní pikázání božích, Hus totiž praví, že všichni vrní
kesané, kteí plní pikázání svého otce, Krista Spasitele,

jsou synové boží; krom toho jsou navzájem zvláštní bratí
v duchovním porození, ponvadž jsou milostí boží urozeni

od téhož otce, Krista, a od téže matky, choti Ježíše Krista;

ale jsou také bratí Kristovi, jakož on sám svdí, ka (Mat.

12, 50); »Kdo iní vli otce mého nebeského, ten jest mj
bratr i sestra i matka, « Proto všichni vrní kesané, majíce
tak dobrého bratra a tak milostivého otce, milují se spolu

z jeho pikázání; všichni mají dále touž duchovní stravu,

svaté tlo Kristovo, a týž nápoj, svatou jeho krev; všichni

jsiou odni jedním rouchem, totiž láskou, a jsou v jednom
dom, jenž jest církev svatá; konené všichni mají spolu

dobré iny, tak že jich každý požívá, jéikož mu otec mi-

lostivý dává. A to slov svatých obcování, jež znamená, že

cokoliv dobrého se od koho stane, mají spolen všichni

synové milosti; zazpívá-li tudíž kdo, jsa v milosti, páte, tedy

svatí v nebesích chválí z toho boha, duše v pedpeklí bud-ou

proto spíše sproštny viny ai lidé na' svt mají odtud po-

moc proti dáblu, svtu a tlu. Z toho plyne, že vrný ke-
san má býti pilen toho, aby plnil pikázání boží a tak aby

byl úasten všeho bratrstva kesanského; na to nepote-
buje bráti od koho penz a list, ponvadž má toho jistotu

od Krista, A ím více kdo otce a bratra, Krista, miluje a

plní jeho pikázání, tím více jest úasten svatých obcování,^

V tchto slovech jsou dva momenty pozoruhodné:

pedn vvvozování synovství božího z plnní pikázání bo-

žích a za druhé zpíiování obcování svatých plnním
týchž pikázání božích. Obcování svatých není sice pímým
dsledkem plnní pikázání božích, ponvadž základem

jeho jest úastenství tla na milostech hlavy církve {to jest

prius); avšak pokud obcování znamená vzájemné milování

a pomáhání jednch úd tla církve druhým, již tím žádá

dobrých skutk ili praktického plnní pikázání božích.

A tento prakticko-morální moment jest tím významnjší,

^ Svatokmpectví 77—79
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ím draznji Hus iní údství tla církevního závislým na
dobrýchi skutcích, zejména po stránce záporné. Smrtelný
hích odluuje od svaté obce církevní a tím umrtvuje v lo-
vku »úastnost toho svatého obcování«/ Kdo to znamená,
(praví tamže Hus), bude pílen víry, nadje a lásky, a ne-

bude doufati v kupování mší, modliteb a odpustk, jsa zle

žív.^

Nehled k této poslední narážce protiodpustkové, ku
které se vrátíme na jiném míst, lze vytknouti rozdíl Hu-
sova pojímání »obcování svatých« od dogmatu katolického

asi takto. Katolické dogma vidí v »coTnmunio sanctorum*
nejprve spolené držení nadpirozených statk milost-

ných, jež Kristus na kíži získal pro lidstvo a jichž podí-
lením povil svou církev; za druhé spolené držení zá-

sluh, jež pro církev získali svatí jednotlivci; za tetí vzá-

jemné dávání a pij ímání nadpirozených statk mi-

lostných, nabytých pímluvami, zásluhami a užíváním' dar
milostných,'^ Sv, Tomáš Aquinský redukuje obcování sva-

tých na dv vci: pedn na sdílení zásluhy Kristovy se vše-

mi kesany (skrze svátosti církevní), a za druhé na sdílení

dobra, jež koná jeden kesan s drahým,* Hus klade

menší váhu na držení a udílení a vtší na úasten-
ství a užívání. Jemu není »communio sanctorum«

pokladem zásluh, jejž Kristus a svatí církví byli zí-

skali a v církvi byli uložili (tak zvaný thesaurus meri-

torum Christi et sanctorum), nýbrž pímým a spoleným
požíváním zásluh Kristových a svatých, »Vziž (praví Hus
jasn ve Výkladu víry), že svatých obcovánie jest

všech svatých zaslúženie požíváni e, tak že všichni svtí

najprvé požívají zaslúženie Kristova, potom cierkvi svaté,

a potom každý svatý každého požívá,*^ tak že což jest Kri-

stus lovk zaslúžil a všechen zbo svatých, toho každý po-

žívá svatý, a to slov obcovati, to jest všem
spolu vóbec dobrého požívati,*' Druhý rozdíl

' Erben I. 27 (Výklad víry).

' I b i d e m,
" Cf, Simar 1045—6.
' Uved, ibid. 1046—7.

' Rozumj: každý svatý požívá zasloužení ikiaždého svatého.
" Erben I. 26—27 (Výklad víry). Hus to ozejmuje píkladean:
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záleží v tom, že Hus toto požívání iní závislé na vyvolení
ili bezhíšností úd církve. Kdežto podle uení katolického
obcování týká se všech úd církve, híšníka nevyjímaje
(híšníkm pomáhají zásluhy jiných k oištní od hích),
podle Husa smrtelný híšník odluuje se od církve jako
mrtvý úd, který jest neschopen úastnní na svatém obco-
vání. Že tento názor má podstatný význam pro Husovo
uení o odpustcích, uvidíme na jiném míst,'^ Celkem lze

íci, že Hus pojímá obcování svatých vnitn, individuáln

a písn ethicky, jako pojímá církev vbec,'

23. Až posud vyvozovali jsme život církve z ideje Kri-

sta jako hlavy mystického tla. Ale lze též u Husa nalézti

jiný pedpoklad a tím ukázati na nový reální prvek
jeho pojmu církve. Tímto pedpokladem jest idea Krista

jako základu církve. Známe již tuto ideu z obecného vý-

kladu o pedpokladech Husova pojmu církve (v. výše str.

115 si.) a zde staí vytknouti její podstatu a aplikovati ji

pesn na pojem a jeho životní smysl.

Idea »základu* (fundamentm) je opt idea pavlovská,

vyjádená slovy I. Kor. 3, 11: »Nebo základu jiného žádný
položiti nemže miímo ten, kterýž položen jest, jenž jest

»Jako ikidyž kteirá veis má drahý (= obecné pastvišt), ty drahý slovu

obec, to jest protio, že každý z olbo má právo, alby tch drah bez

piekazu (bez pekážky) ádn požíval, A tak Kristovo utrpenie

všichni svtí maijí jako krásné djralhy spolu, na nmž pas s svtí

v nebesiieoh, svtí zde, svtí v oistci.

«

* Zde budiž jen poznamenáno, že demarikaní árou v nauoe

o obcování svatých jest ipráv otázka, zda híšníci jsou úastni tohoto

obcování, Sv, Otcové a církevní theologové tvrdiili, že ano, a tím ovšem
zárove církai samé piznávali právo a moc vyluovati z církve a eo

ipso z obcování svatých. Církevní exkomunikace znamená vylouení
z tla církve i z obcování svatých. Tak uil sv. Ambrož, v, N i e d c r-

huber, 1. c, str. 206—207.

' V poznámce istaí vytknouti také rozdíl uení Husova od uení
protestantského, Lutherovi oommunáo sanctorum znamenalo prost jiný

výraz pro církev^ Jli »obec« (»Gemeine«), ve které všeaky vci jsou

spolené a modlitby i dobré skutky celku pomáhají každému jedno-

tlivci. Podle Kalvína communio sanctorum znaí pouze vlastnost církve,

totiž že svatí obce Kristovy jsou navzájem k tomu spojeni, aby si

sdlovali všecka dobrodiní od Boha pijatá. Cf. Kóstlin, 1. c, str.

506—507,
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Ježíš KrístU'S,« Hus uvádí nkolikrát tuto alleéorii a ie

zajímavo, jaký smysl jí pikládá. Výklad její bývá totiž

u rzných exeget rzný. Kdežto Orígenes, sv, Jan Zlato-

ústý , sv, Jeroným, sv. Augustin a sv, eho Veliký vyklá-

dají, že tu sv, Pavel míní budovu kesanské dokonalosti,

jejímž základem jest víra {cf. Mat, 7, 24) a jejímž stavitelem

jsou na jedné stran dobré skutky a na druhé stran híchy
tžké (podle sv, Jana Zlatoústého) nebo lehké (podle sv.

ehoe) nebo tlesné žádosti (podle sv, Augustina), Pela-

gius a nkteí protestantští vykladai se domnívají, že se

tu jedná o budovu církve (cf. Mat. 16, 18), jejímiž živými

kameny jsou vící (cf, I Petr 2, 4, Efez. 2, 20), Avšak
dnešní katolická exegetika tvrdí, že sv. Pavel mluví tu stále

o jedné budov, kterou jest souhrn nauky kesanské (cf.

ím, 15, 20), k níž sv, Pavel položil základ kázaje Krista

v Korint, a již nástupci jeho svým uením doplují a do-

konávají. Budovou nemže prý býti vnitní budova, kterou

si každý kesan buduje ve své duši od rozkvtu víry jako

základu až k dokonalosti láskv. ponvadž by se budova ta

množila podle potu vících (nehled k tomu, že híchy
nemohou býti zvány materiálem stavby, ponvadž nespo-

ívají na základe víry). Ale budovou nemže prý býti ani

církev jako chrám Ducha sv, vystavený ze živých kamen
opených o základní kámen Kristv, ponvadž híšníci a

zatracenci byli by kameny pomíjejícími.'-

Hus nejprve strun glossuje I Kor, 3, 11, Dokud se

vztahuje k pouhému slovu »základ«, t, j- Kristus, podotý-

kaje, že podle sv, Augustina základem jest to, k emu tíhne

váha stavby, jež (váha) mže býti bu duchová, anebo t-
lesná,^ Základem míní se zde Kristus, na nmž takto jest

založena celá svatá církev, a nikoliv na Pavlovi, Apollonovi

nebo Petrovi, ponvadž Kristus jest základem samých apo-

štol (Efez, 2, 20). Kristus jest skálou (petra, I Kor, 10, 4),

na níž muž moudrý, totiž sám Kristus, založil svj dm,
totiž svatou církev obecnou (cf. Mat, 16, 18), Korintští

tudíž chybovali, chtíce založiti církev na Pavlovi, Kefovi

nebo Apollonovi, ale nemohouce (I Kor, 3, 11), jak vykládá

Cf. Prát r 132, 137. Cf, Feine' 450,

Expl. ep. ad Corint. — Opp. II. 90b (144a),
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sv, Augustin, De verbis domini, šerm. 13. Týž sv. Augustin
pwaví, že váhou duchovní stavby jest láska; tudíž v du-
chovní stavb má každý akt urovati pedevším láska ke
Kis tu, tak aby duchovní chrám byl instaurován na Kri-

stoví jako prvním a nutném základ. Ale duchovní chrám
ili dm vyžaduje také víry jakožto dlažby, ponvadž víra

jest podstatou, t. j. základem vcí nadjných (Žid, 11, 1).

Kdo tedy ví, že Kristus jest pravý syn boží a pravý lo-
vk, a ví vše, co má se o Kristovi viti, ten má dlažbu

svého duchovního domu v Kristovi položenou. Na této dlažb
má pak vztýiti jako tyi stny nadji, jež ix)cházejíc

z milosti a ze zásluh, jest jistým oekáváním blaženosti.

Timito tymi stnami nadje jsou: pedn nadje prede-

stinace k blaženosti (stna východní); za druhé nadje
v poslední sycení, jež bývá vztýena v lovku ped smrtí

(stna západní); za tetí nadje uniknutí odsouzení (stna
severní); nadje pijetí koneného vyvolení ili požívání

vné radosti v Kristu (stna jižní). Nad tmito tymi st-
nami má pak býti vztýena jako stecha láska, jež pi-

krývá množství hích (I Petr. 4, 8) ; to znamená, že lovk
má z nadje (ex spe) nade všecko milovati Krista jako nej-

vyšší dobro a že má. spojovati v Kristu jako v úhelném ka-

meni a hlav duchovního domu stechu lásky k bližnímu,

miluje v Kristu bližního jako sebe sama. Tehdy bude chrám
úplný a pevný, tak že nebude jej moci ani ábel porušiti,

ani pokušení jím hnouti, jakož bylo eeno Petrovi (Mat,

16, 18).^

Je patrno, že Kristem jako »základem* míní Hus bu-

dovu kesanské dokonalosti, jakož vykládali sv. otcové

církevní výše uvedení. Že duchovním chrámem míní v sou-

' Ej^pl. ep. I, ad Corint. — Opp. II. 91a/ib (145a/ib). — Dále se

vykládají slova I. Kor. 3, 10 a 12, jak na základ položeném z víry,

nadje a lásky jeden každý dále staví; jeden sta^í na ten základ

»zlato«, t.j. uení o božství avnotsti (potebné k stavib církve (doctri-

nam deitatis et aeternorum ad aedificationem ecclesiae) ; druhý »stríibro«,

t. j. uení o l'ovství Kristov a jiných tvor; tetí » drahé kamení«,

t. j. priavdy ozdabující duši podle jejich molhuitností, atd. Na konec

se ipraví, že kdo heší smrteln, nestaví na Kristovi, ale na áblovi.

Týž výklad I. Kor. 3, 10 a 12 v tr. de ecclesia, Opp. I, 211a (262b).

Smv, též list Husv z r. 1412, ap. Novotný , 36, str, 108—109,
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hlase s I Kor. 3, 17 a s Glossou jednotlivé lidi, piznává
Hus na jiném míst, kde vykládá, že znovuzhzem chrámu
znamená obnovení nového lidu ze zkázy Adamovy, tak aby
nosil obraz nového lovka,^

Ale u Husa nacházíme i druhý výklad ideje »základu«
jako církve, a bez these o vncích jako živoucích kame-
nech budovy- V »Sermones de sanctis« autor znovu vykládá
I Kor, 3, 11, poznamenávaje, že »základem<^ jest Kristus,

na nmž jest založena církev a že takto Kristus jest prvním
a nejpevnjším základem a apoštolov (podle Efez, 2, 20)

základem druhotným, a to v tom smyslu, že, lnouce ke Kri-

stu, založili jeho víru svými skutky a svou vírou,^ K téže

vci vrací se pak Hus v tr, o církvi, kde jí vnuje tém?
celou kap. 9. Hus tu vykládá povstná slova Mat, 16, 18 a

praví, že se musí rozlišovati trojí základ církve: 1, základ,

od kterého, resp, kterým (kausáln) svatá církev katolická

se zakládá — tím jest Kristus Ježíš; 2, základ, ve kterém
se církev. zakládá — tím jest opt Kristus Ježíš; a 3, zá-

klad, kterým (instrumentáln) církev se zakládá — tím jest

víra, která psobí láskou, Kristus jest tudíž první a nej-

hlavnjší základ církve (cf. Jan. 15, 5). Kristus pak za-

kládá a buduje svou církev na sob jako na skále, tím že po-

ádá jí, aby slyšela a konala jeho ei (cf. Luk, 6, 47-48),

Na tento základ ukazuje také Pavel v I Kor. 3, 11 a 10, 4.

Na témže základ apoštolov vybudovali církev Kristovu,

nebo nevolali lidu k sob, nýbrž ke Kristovi (cf. I. Kor. 3,

11). Z I Kor. 1, 12-13 jde na jevo, že ani Petr ani Pavel ani

kdo jiný mimo Krista není hlavním základem nebo hlavou

církve. Ten neb onen mže psobiti kázáním nebo ktním,
ale jediný Kristus dává vzrst na základ víry, nadje a

lásky (srov. I Kor, 3, 4-7, 10-11), Základem, o nmž mluví

Kristus v Mat, 16, 18, jest skála spravedlnosti (petra iu-

' Enarr, Psalm. — Opp. II. 243a (392a),

' Šerm, 84. — Dále Hus poznamenává: »Sed nescio dicere, quis

plus fuoidavit (se, eoclesiam), utrum Pelrus vel Paulus; sed videtur,

quod Paulus, qui dicit; »Plus omnibus laboravi.* Potom uvádí dva

výroky sv. Augustina: 1, výrok z Retract., ve kterém sv. A, klade bez

rozhodnutí první vetu, že základem církve byl sv, Petr, a druhou,

že »petra« byl Kristus; 2, citát z De verbis domini, šerm. 13 (v, výše),

dJe nhož základem oírkva jest Kristus sám.
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stítiae). O Kristovi jako skále mluví také sv, Augustin v De
verbis domini, šerm, 13 (v, výše) a Sup, Joh,, hom, ultima,

a na týž základ ukazují sLova Petrova v I Petr. 2, 4-8 a

Pavlova v ím, 9, 31-33; srov, též Iz, 28, 16, Žalm. 117, 22
a Efez, 2, 19-21 o úhelném kameni. Že Kristus jest zákla-

dem apoštolv a všech vících, praví také sv, Remigius zv.

Haymo, Podle sv, Ambrože sice skálou církve sluje Petr,

ale výklad sv, Augustina opený o Písmo jest platnjší,

V Písm se nikde^výslovn nete, že by Petr byl skálou,

Kristus nepravil: »Ty jsi skála«, nýbrž »Ty jsi Petr (Pet-

rus)«, t, j, vyznava pravé skály, a na té skále (kterou ty

vyznáváš) vzdlám církev svou.«. Vzdlává péik Kristus cír-

kev na sob vírou, nadjí a láskou. Objektem víry a nadje
jest tudíž Kristus, a ne Petr, a také vtší lásku máme míti

ke Kristovi než k Petrovi, Pipouští se však, že apoštolov
jsou základy církve, a ne tím zpsobem, jakým jest Kri-

stus základem, Kristus jest základ základ, tak jako jest

svatý svatýchi;i srov, Augustinus Sup, Psalm, 86, 1, Apo-
štolov (a proroci) jsou podle sv, Augustina základy církve

v tom smyslu, že jejich autorita nese naši slabost; kázajíce,

jsou brány církve, ponvadž jimi vcházíme do království

božího, a vcházejíce jimi, vcházíme Kristem, jenž jest dve-
mi (ianua), Srov, též Glossu Sup, Apoc, 21, 14, Kristus jest

však základ církve antonomasticky [Kristus = základ, jako

sv. Pavel = apoštol pohan], ponvadž ústava církve od
nho poíná, v nm koní a jím koní. Základem pak církve,

kterým (quo) se zakládá církev v Kristu, jest víra, kterou

vyznal Petr slovy: »Ty jsi Kristus, syn boha živého« (Mat,

16, 16), Na základ-Kristovi stavli (superaedificarunt)

apoštolov, uíce o božství, lidství a ctnostech Kristových

a krví svou štpujíce církev Kristovu, Který z nich více

zpsobil, poznáme v nebi. Pipouští se, že Petr ml od

skály církve, jíž jest Kristus, pokoru, chudobu, pevnou víru

a tudíž blaženost. Avšak že by Kristus mínil na osob
Petrov založiti veškerou církev bojující, tomu odporuje

víra evangelia podle výkladu sv, Augustina i rozum. Kristus

hodlal založiti svou církev na skále, jíž jest Kristus, od
nhož Petr pijal pevnost, nebo Kristus a ne Petr jest hla-

vou a základem veškeré církve. Touto církví jsou všichni

predestinovaní k spasení a jediný Kristus jest její hlavou,
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jakož on sám jest nejdležitjší osobou v církvi, udlující

jf i údm jejím pohyb i smysl k životu milosti/

Jádro myšlenky Husovy o Kristovi jako základu církve

jest, jak patmo, v tom, že prohlašuje Krista za absolutní

formální píinu (causa formalis) církve i její ústavy, Kri-

stus jest »základ, kterým (a quio) a ve kterém' (in quo) kato-

lická církev se zakládá,« Kristus jest základem a zárove
stavitelem své církve, nebo »od nho zaíná a v nm a

jím koní ústava církve. « Kristus zakládá svou církev

spravedlniosIJí (petra iustitiae) a. milotvnoui víirou, a vzd-
lává svou církev vírou, naidjí a láskou. Hloubji e-
eno, Kristus, který jako vtlený bh utvoil církev svou

podstatnou inherencí (v manželství na kíži) na zpsob
mystického svého tla, sdlil s církví sama sebe a svoje mi-

losti; tím se položil za základ církve, složené a vybudované
ze všech svatých, predestinovaných k vné blaženosti. Po-
nvadž Kristus utváel i oživuje církev svou nejvnitrnjší

podstatou boholovka, jest pirozeno, že víra v Krista jest

první podmínkou církevního píslušenství, tak asi jako víra

v otce jest první podmínkou uvdomlého synovství, Kri-

stovou inkarnací stali jsme se objektivn adoptivními syny
božími, ale máme-li jimi býti i subjektivn, musíme býti si

toho vdomi ili musíme v to viti a doufati a dle toho jed-

nati. Musíme míti vdomí o svém bytí jako duchovních by-

tostí, vdomí o své závislosti na hlav, a vdomí o soudrž-

nosti a solidarit s celým tlem, máme-li býti a jednati jako

opravdoví údové téhož tla,

Allegorie »základu« (event, »úhelného kamena«) zd-
razuje ovšem jen fakt založení církve Kristem a v Kristu,

a to Dositivn (jak práv vyloženo) i negativn (popírajíc

jakýkoliv jiný základ). Jest to allegorie obsahu více sta-

tického a konstruktivního než dynamického a organického.

Proto v Písm i u Husa »oživuje se« tato allegorie jinými,

hlavn allegorií o Kristu jako koenu vininém ili vinném
kmeni. Tato allegorie je pevzata z Jan. 15, 1 a d., kde
znamená, že následkem spoleenství mezi Otcem a Synem
životní síla Kristova jest zárove životní silou vících,

De ecclesia, c. 9. — Opp. I. 209b—211b (260b—263a).
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V nichž božský život jest jediné psobivým/ Hus v Postille
vykládá podle této pedlohy, že církev svatá rytí jití jako
sbor vyvolených slov njakým podobenstvím vinice, jež
má pinésti njaký užitek; v ní pak jest koen, od nhož
všecky ratolesti puí, rostou, mají vláhu i nesou ovoce.
Tímto koenem jest Kristus, »koen vinný pravý«, který
jest zárove hospodáem vinice. Jako hospodá vyšel pt-
krát uvést dlníky v tu vinici (t, j, v pti prvních vcích,
o nichž viz v, § 19,), a nyní šedi v dom svém, v církvi

isvaté zvítzilé v nebesích, která na vinici nepracuje, a

sedne na vky i s tmi, kteí vezmou konen peníz za svou
práci,^ Jinde pirovnává Hus církev k prostému poli,

v nmž Kristus rozsel sím slova božího a víry, jež iní
syny boží. Lidé, byvše stvoeni bez híchu, byli nejprve
zem dobrá, avšak když potom byli zprznni híchem, stali

se zemí zkaženou chamradím a trním; než nyní byli z mi-

losti Kristovy uinni syny božími, a to vírou, tím semenem,
A tak dí Kristus (Mat ,13, 38): »Sím jsou synové králov-

ství«, toi jest: jsou synové moji, kteí ke mn a k spasení

píslušejí vírou a milováním,^

Po tomto výklad vytknme strun smysl a dogma-
tický význam uvedených allegorií o církvi, Je-li Kristus

základem jsoucnosti církve, jest víra v Krista základem
údství církve. Jako církev není myslitelná bez Krista-zá-

kladu, tak údství není myslitelné bez víry v tento základ.

Nebo objektem víry jest nadpirozená pravda, ku které lo-
vk lne, a touto pravdou není nikdoi jiný než práv Kristus,

Víra (jak jsme slyšeli výše v § 10) informuje lovka o Kri-

stu, ospravdluje jej a, je-li to víra láskou utváená, vt-
luje lovka v Krista, Jinými slovy eeno, víra v Krista

z lovka dlá vícího v Krista ili kesana, — víra jest

instrumentální píinou všeho našeho pomru ke Kristu a

jeho církvi. Proto Hus praví, že víra jest základ, kterým

' F e i n e' 618.
- Erben II. 62—63 (PosliiUa).
" Ifcid. 57—58. — V Betlém, kázáních Hus spojuje myšleniku

semene s myšlemíkou otce, »Ohrisitus est pater noster, mater nostra est

sancta maier ecclesia. Christus dat semen verbi dei sancte matri

ecclesie commumitati, que, accepto semine lilo, filios dei procreat

et generat, f. 198b. — Tamže pirovnává se církev k vinici, f. 69b a 70b,
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se církev zakládá. Tento základ stává se ješt prvotnjším
a hlubším, pojmeme-li víru jako sím, jež Kristus byl rozsál

na i>oli církve a jež in í syny boží. iní je ovšem nikoliv

mechanickým pijetím a držením, nýbrž organickým r-
stem a tvoením. Hus tento proces znázoruje jednak alle-

gorií o ratolestech puících a rostoucích z vinného koene-
Krista, jednak allegorií o duchovní stavb vybudované na
Kristovi jako základu. Konstruktivním základem je tu opt
víra jako dlažba, na níž jsou zdjviženy tyi stny z nadje
peklenuté láskou jako stechou, I odtud lze vidti, na jak

reální substrukci a konstrukci spoívá Husv pojem církve.

Každá allegorie jest ovšem obraz, který jen nastavuje mysli

podohný peldirat, alby vzbuidíl iideui pnarvélho píedmltu.'^

»Základ<>., »vinný kmen«, »sím« jsou podobné allegorie,

ale vzbuzená jimi idea jest jasná, Kristus je píina, církev

úinek, Kristus je tvrce, církev výtvor, a to obecn i indi-

viduáln. Církev v celku a každý úd zvlášt jsou takka in-

karnací Kristovou a proto víra v Krista znamená nejen roz-

umovou adhesi k jeho uení, nýbrž i pijetí jeho milosti a

petvoení se v chrám Kristv, jejž pak vící musí naplniti

Duchem svatým.

24, Uení Husovo o Kristu jako zakladateli a živiteli

církve dlužno doplniti uením o údech církve. Tímto uením
pokraujeme zárove v ešení otázky o viditelnosti církve,

která, jak známo, má zásadní dležitost pro Husovo uení
vbec. Jet to otázka již specificky husovská v tom smyslu,

že se ví rozhodiuiie. zda do církvie náležejí pouze pedurení,
i také peidvdní. Hus byl' v Kostnici odsouzen:, že

* O biblidkých aJlegoriídi v. lánek Mangenotv v Diet. de

theologie catholique I, 1903, col, 833—836, V bibli jsou dva druihy allegorií:

1, alllegorie v klasickém silová simyslu jako eniické obrazy, jimiž se

praví jeden pedmt na sroizumnooi pedmtu dTuhému. Obraz týká

se nkdy jedinho silová, ale nkdy celé vty, jako jest práv v alle-

gorií o vimici (of. Žalm 79, 9—18 a Iz. 5, 1—6). Slov této allegorie

nelze bráti v jejich vlastním a obyejném významu, nýbrž ve smyslu

metaforickém; — 2, allegorie vlastn biblické (cf, Gal, 4, 24), jako jest

na ip, allegorie s Adamem (ím, 5, 14) nebo s Melchisedechem (Žid. 7),

které pod literárním smyslem biblického vypravování skrývají hlubší

smysl duchovní, resp, typický nebo proa-ooký, který pedobrazu je a

ohlašuje budoucnost. Tyto allegorie vrouné vztahují se vesms na

pediobrazení Krista a církve ve Starém Zádoon. Srov, též výše

v . I, § 41 a v , II, § 14
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prý do církve pojímal predestinované a vyluoval ped-
zvdné. Nutno vyložiti, v jakém smyslu a pokud Hus tak

inil. Na první pohled je patrno, že je to otázka po rozsahu

a stupni píslušenství církevního a že se netýká již vlastního

obsahu, jejž vypluje idea Krista jako hlavy církve.

Idea úd a len církve vyplývá sama sebou z ideje

tla a korporace vbec. Opírá se o bibli (Efez, 5, 20, ím,
12, 4—5, 1 Kor. 6, 15 a j,) a je vt uení církevním zcela

bžná, Kontroversa netýká se jména, nýbrž jeho smyslu,

a toí se kolem dvou otázek: kdo jest údem církve a v ja-

kém stupmi jest kdo údem církve? Podle uení katolického

dnešní doby údem církve jest každý, kdo vyznává pravou
víru, bere úast na svátostech a jest podroben církevní

autorit; jinými slovy každý, kdo je s církví spojen poutem
víry (vinculum symbolicum), kultu (vinculum liturgicum) a

podrobení se autorit církevní (vinculum hierarchicum).

Toto spojení a úast na život církve mohou však býti

rzné; pedn spojení potenciální, podle nhož do církve

náležejí všichni lidé, vící i nevící (cf, sv, Tomáš III. 8,

art, 3, ad 1), nebo aktuální, podle nhož údy církve jsou

všichni vící; za druhé spojení zevnjší, podle nhož do

církve náležejí všichni vící, vyznávající víru, pijímající

svátosti a poslouchající zákonné autority, nebo spojení

vnitní, podle nhož údy církve jsou ti, kdož jsou s ní spo-

jeni vírou a láskou; za tetí spojení dokonalé, když víra p-
sobí láskou, a nedokonalé, když láska chybí. Hlavní dsle-
dek tchto distinkcí jest these, že i ti, kdož ztratili lásku,

tudíž híšníci, do církve náležejí, a to úpln, by nedoko-
nale (complete, sed imperíecte) ,^ Dokonalé nebo nedoko-

nalé píslušenství závisí na tom, zda vící jsou i nejsou

ve stavu milosti, a podle toho mají víru živou i mrtvou.

Pokud mají víru, jsou stále údy církve, nebo údství p-
sobí práv víra, a nikoliv snad predestinace nebo bezhíšná
dokonalost.^

Toto dogma katolické církve dokazuje se dvody
z Písma, tradice i rozumu, a práv k tmto dvodm m-

^ Srov. G r o o t, S, Apol, 74 sq. a uv, dogmatiky passim, zvlášt
Hettinger' 469, Scheeben IV, 1, 311.

"- Scheeben IV, 1, 311.
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žeme pipnouti uení Husovo, ponvadž s nimi rovn ope-
ruje. Uvidíme, kam až sahá shoda a kde zaíná neshoda'. Pe-
dem však nutno vytknouti (po stránce methodické) , že ná-
zor Husv nelze souditi a odsuzovati podle vytržených vt,
jak iní církevní dogmatika, nýbrž v plné a vzájemné sou-
vislosti a celistvosti, jak má initi nezávislé bádání vdecké.

Dvody z Písma pro uení o údech církve jsou dvojího
druhu: jedny mluví pro thesi, že údy^jsou dobí i špatní,

druhé však pro thesi, že údy církve jsou pouze vící svatí.

Do prvé skupiny náležejí zejména podobenství církve k v-
jece tídící pšenici i plevy (Mat, 3, 12], k poli, na nmž
roste pšenice i koukol (Mat, 13, 24-30), k síti shromažující
ryby dobré i špatné (Mat, 13, 47 sq,) a k desíti pannám,
z nichž pt bylo moudrých a pt pošetilých (Mat, 25, 1 sL),

Všecka tato podobenství rozhodn svdí pro thesi katoli-

ckou; dlužno však poznamenati, že se vyškytají v jediném
evangeliu sv, Matouše, jež pochází z doby poapoštolské a
nedotýká se žádných problém esoterických nebo justifi-

kaních^ a v nmž samém uvedená podobenství ukazují na
»království nebeské« toliko v jednom ze dvou smysl, totiž

ve smyslu spolenosti pozemské, ve které jsou dobí i zlí

lidé všech stup; u Mat, však »království nebeské« ili

»církev« znamená ješt íši boží obsahující pouze spra-

vedlivé (Mat- 13, 43; 25, 34, 41)," Do druhé skupiny náleží

vlastn celé uení sv, Pavla a speciáln výroky, jimiž se

vící nazývají svatými [&yioi, sancti, též vocati sancti

ím, 1, 7; 1 Kor. 1, 2; 2 Kor, 1, 1; Efez. 1, 1; Fil, 1, 1 a j,),

a piodle nichž Kristus vydal se za církev, aby ji posvtil,

oist ji obmytím vody skrze slovo, a postavil ji sob ne-

mající poskvrny ani vrásky (Efez. 5, 25-27), Akoliv se

s katolické strany vykládá, že sv, Pavel mluví o církvi sva-

tých pouze s ohledem na svatost ktu, který svatí byli pi-

jali, a na svatost provolání a cíle církve, jakož i na skute-
nou svatost mnohých úd,' pece objektivn nutno uznati,

že podle sv, Pavla toliko svatí, t, j, vící, kteí byli pijali

evangelium a v duchu jeho žijí, tvoí církev.*

' Cf , F e i n e' 674 sq.
° G. T i X e r o n t I. 85,
' Cf, Heítinger' 475. — Scheeben313aj,
' Tixeront 106.
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Že Hus užívá o údech podobenství z Mat, 3, 12, Mat. 13,

24, Mat. 13, 47 a Mat. 25, 1, víme z dívjšího výkladu
o jmenné definici církve (v. výše str, 201). Uvádje tato po-
dobenství, podotýká — je to ve spise o církvi — , že se tui

pojímá církev smíšen za predestiinované a pedzvdné,
pokud tito jsou v milosti podle pítomné spravednosti.
>-^A tato církev (dodává významn autor) obcuje se svatou
cítkví boží z ásti, nikoliv však úpln. «^ S podobným ná-

zorem setkáváme se ásten již ve starších spisech Huso-
vých. V Betlem, kázáních praví, že »k r á 1 o v s t v í n e b e-

ské« (Mat. 13, 44) znamená pedn vnou blaženost, za
druhé Krista, jenž je dává, za tetí hromadu všech prede-
stinováných a spasenu býti majících (cumulus omnium pre-

destinatorum et salvandorum), v nichž má nebeský král na
vky panovati, a za tvrté všechny spasenu býti mající,

kteí jsou v milosti bez smrtelných hích, nebo v nich

vládne nebeský král svou milostí. Toto království (pokra-

uje (autor) pipodobuje se k síti, která v sebe bere ryby
špatné i dobré; dobré ryby, pokud jsou ve vodé, se nepo-
znávají, nýbrž teprve až jsou vytaženy na beh. Podobn
v shromáždní lidí jsou lidé dobí a také zlí, a pokud jsme
v tomto život, nemžeme poznati, kteí jsou dobí a kteí
zlí; to poznáme teprve na behu posledního soudu, kdy
špatní andlé ili áblové pijmou k sob špatné lidi a tím

je do konce oddlí od dobrých.- Ve výkladu kanonických
epištol Hus pirovnává církev karše Noeové, o níž

mluví 1 Petr. 3, 20 a praví: Archa znamená allegoricky cír-

kev. Jako archa zachránila mužský i ženský rod, tak lid-

skou a božskou pirozeností Kristovou bylo duchovn za-

chránno lidské pokolení. Jako archa byla srobena z díví

gofer a z píhrad smlou sklízených (cf. Gen. 6, 14), tak

církev uinna jest z lidí vyištných soužením, srobených

ze ty hlavních ctností a sklízených smlou lásky k sob
i k bližním. Jako dále bh pikázal uvésti do archy ze všech

živoich a plaz po dvém (Gen. 6, 19), tak v bojující církvi

* De eccliesia, a 7. — Opp. I. 206b (256b—257a),
" Betlem, f. 225b—225'a. I dále (f, 225'b—226a) praví, že v sítí

tohoto svta jsou lidé dobí i z,lí a že v dob rybolofvu (pi posleidnim

soudu) andlé boží vytáhnou je na beh zkoušky; dobré pošlou do nebe

a zlé dio pekla.
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jsou Živoichové a plazové dobí i zlí potud, pokud nebudou
vyvedeni na beh posledního soudu. Praví se pak (dí Hus
dále), že bylo spaseno toliko osm duší, což znamená, že

nikdo nebude spasen, leda kdo bude míti víru vzkíšení
(fidem resurrectionis) ; a toto spasení dje se vodou ktu
nebo vodou soužení. Jako archa byla z díví gofer ili

z prken otesaných, tak církev Kristova jest ze svatých

dobe upravených trampotami la soužením, a jako archa

byla z dev neshnilvch, tak církev je z lidí neporušených,^

25, Již z tchto míst vysvítá, že podle Husa bojující

církev (ecclesia militans) jest složena z lidí dobrých i zlých.

Teba nyní vymeziti pojem této bojující církve pesnji,
Hus mluví o »ecclesia militans« velice asto, V Šerm, mluví

o »&lužebnosti, kterou bojující církev slouž íl ženichovi církve«,^

a dále o Jakubovi (cf. EccH. 24, 13), kterým mže se

hroimiadn rozumti »kesa,nský lid ilí bojující církev,

která poisud bojuje, snášíc soužení «; tato církev, a pe-
mže ábla, ziove se »konien« Izrael, to jest církev

zvítzilá, ve vlasti na boha patící;^ církev zvítzilá slov
též vyšší Jerusalem (cf, Eccli, 24, 15), kdežto církev

bojující jest Jerusalem nižší,* Tato nazývá se též »krá-

lovstvím Kristovým<^ podle slov Mat, 13, 41: »Vyberou
z království jeho všecka pohoršení, «'^ Je to království,
jež Kristus zanechal apoštolm,'' Král-Kristus má
v nm dvanáct trn, na nichž sedli jeho

uedníci; z nich deset trn znamená deset pikázání
božích a na nich stojí dva trny, t, j, církev bojující a ví-

tzná. Na prvním z nich soudili apoštolé dvanáctero poko-

lení, když je tepali z hích, a budou na nm sedti v den
posledního soudu, když potvrdí soud svého krále; na dru-

hém trnu, t, j, v církvi zvítzilé, budou sedti vn, od-

poívajíce »v odpoívání nej pokojnj ším«. (Iz, 32, 18)," Na

* In epist, canion, — Opp. II, 169a (267a),
' Šerm, 17.
' Šerm. 50.

' Šerm, 51, — I bíd. 210: »Jerusailem est vere ecclesia Christi,

'.U.3 fundamentm est in montbus sanctis,«

' Šerm, 120,
" Šerm, 141,
^ Šerm, 141. — .Toto podobenství o trnech není dosti výrazné.

Kybal, Uenf M. Jana Husa. 61
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obloze bojující církve svítí ti planety: slunce-Kristus, m-
síc Marie a lucifer Jan Ktitel, jenž pedešel slunce spra-

vedlnosti,^

V synodálních kázáních rozlišuje Hus církev bojující

a spící, z nichž první má podporovati druhou; proto teba^
aby církev bojující byla oištna od híchu, utvrzena v pi-
kázání a zapálena v lásce boží,^

V betlémských kázáních praví, že církev kestan v pí-
tomnosti jest shromáždní všech poktných, špatných i do-

brých; ale tato církev není církev svatá, nýbrž spíše církev

zkažených, ponvadž ti, kdož jsou špatní, nejsou ze svaté

církve, nýbrž z církve babylonské,^ Dále praví, že církev

jest shromáždní všech svatých a vyvolených, nech zde pu-

tují na zemi, nech spí v oistci, nech sedí vítzn v nebi,

A tatO' církev dlí se na ástená shromáždní podle krá-

lovství, ale žádná z nich není církví universální, nýbrž vše-

cky jsou jen církve jednotné,* Odtud by se zdálo, že Hus
ml bojující církev za sbor pouze svatých. Tomu nasvdo-
valo by i jiné místo, kde pirovnává bojující církev ke
vdov (3 Král,, 17, 10), která má za syny všecky lidi zde

dlícíi bez smrtelných hích,'^ Ale z jiných míst jest patrno,

že údy bojující církve neml pece Hus za dokonale svaté.

Rozeznávat »v církvi boží« trojí druh úd: poínající (in-

cipientes), kteí jsou hrubí, ale pece Krista již následují;]

prospívající (proficientes) , kteí z dobrého k lepšímu pro-

spívají; dokonalé (pcrfecti), kteí již sami neužívají mi-

lostných dar, nýbrž sdlují je také s jinými," Výše jsme

* Šerm, 155.

' Šerm, IX, — 0,pp. IIi 51b (81a).

^ Betlem, f, 288b—288'a; »Ex quo dicitur, quoid ecales/ia christi-

arjwjrum in pesetiti est oongregatio baptisatoriwn, malorum et bonorum;
non est autem illa ecciesia sanota, sed magis (perversorum, cum illi,

qui šunt malí, non sumt de ecciesia sancta, quia sunit de ecciesia

Babiloiiis.«

* Betlem, f, 160'a,

Betlemt. f, 116'b: »vidua ista, que allegorice ecciesia militans

dicitur, que fiilios ihabet omneš sine mortalibus peccatis homínes hic
existentes«,

* Betlem, f. 100'a, 264'b—266a.
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pak slyšeli, že v Betlem, kázáních pirovnává Hus bojující

církev výslovné k síti s rybami dobrými i špatnými.^

Ve výkladu epištol kanonických lze na bojující církev
nejprve vztahovati vtu, že církev jest zobrazena Siónem,
ve kterém jsou vící spatující boha vírou,- Bojující církev
sluje tu také domem božím (1 Petr. 4, 17), jímž sluje

i církev spící a zvítézilá,* a také svatí, kteí jsou z boží

rodiny potem i zásluhouL* Píše-li ap, Petr (1 Petr, 5. 13):

»Pozdravuje vás církev, <^ rozumí se tím shromáždní ví-
cích, nebo, jak praví Graecista, církev sluje Židm syna-

éoéa,' Do církve bojující vstupují Istn i lidé špatní, avšak
ti na konec budou z ní vyištni, jako chrchle nebo lejno. Jsou
z církve potem, nikoliv zásluhou, pijímáním svátostí, ni-

koliv hnutím lásky; proto jejich odstranním cíkev netrpí,

jako tlo netrpí odstranním špatných šáv,*^ S druhé strany
ovšem špatní kesané, oddlujíce jiné i sebe špatnými
skutky od mystického tla Kristova, jímž jest shromáždní
všech svatých v milosti Kristov, ruší jednotu, kterou Kri-

stus má se svou chotí církví a s jejími údy v lásce,^ Bojující
církev jest shromáždna z národ, jest tedy shromáždním
vících, kdežto vítzná církev obsahuje lidi, kteí mají býti

spaseni,*' Vzhledem k této korporativnií povaze církve Hus
zove Kristovu církev také katolickým lidem, k nmuž ná-
ležejí všichni vící,''

V eském Výkladu yíry naznauje Hus nejprve, že
v bojující církvi jest obsažen ásten obecný sbor svatý
i obecný sbor zloeený, kteréžto sbory zde na zemi tvoí

^ Viz výše str, 340. — V Postille (Pimcta) praví obdobn Hus,
že bojuijící církev má leny dobré i zilé, jež od sebe oddlí andlé
v den sooiidný (Studie a texty II. 398),

' In epist, canon. — OpT>. II. 159a (249b).
' Ibid. 172b (273a).
* Ibid. 173b (274a).
" Ibid. 176b (279b) s dodatkem, že církev »v Babylón* znamená

obraizn »církev v ím«).
• Ibid, 203a (326a/1b),

' Ibid. 211a (339a/b).
' Cf. ibid. 235b (383a) a 309a (473b),
° Cf . 270b (424b) : ^popmluis oatholicus, qui est Ghristi ecclesia,

et sic etiam quilibet fidelis«. — Cf, 327a (496a) : »populus iimior«, i, e,

»cihristianus, qui est Christi ecoIesia»<.
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jednu obec a jeden sbor ili církev, tak jako ovceakozli
tvoí jedno stádo, a ovšem ovce jsou vždy svým zpsobem
oddlenv od kozl a kozlové od ovcí/ Ale níže Hus »rvtí-
ující« církev subsumuje pod církev svatou a poítá do ní

všechny vyvolené zde bydlící,- Patrné to míní aktuáln,
kdežto potenciáln poítá do bojující církve i »kozly«; tato
církev jest totiž podle uení Husova ve stavu inného sebe-
zdokonalování a oišování a p r o t o pravé sluje církví bo-
jující ili rytíující,^ Ostatn ve stavu innosti a organického
vývoje jsou všecky ti » strany <v církve svaté: církev zvít-
zilá tím, že pomáhá církvi spící; církev spící tím, že trpí

v oistci, a církev bojující tím, že bojuje a vítzí, »Ty ti
strany (praví dsledn Hus] nynie jsú, ale v súdný de
ze všech tí stran bude jedna cho Kristova, krásná, bez
poskvrny a bez vrásky, neb nebude mieti ani smrtedlného
hiechu ani všednieho. Ta cierkev [totiž svatá církev obec-

ná] jest nenievšechn a úpln, nebo mnozí sé ješt
urodie tlestn od otce a matky télestné, ale od Krista a

od cierkvi svaté duchovn, duchem svatým,«^ Hus dokonce
nechává »strany« církve svaté oišovati Kristem od hích,
prav, že zasloužením Ježíše Krista všichni híchové církve

svaté, jež jest v nebesích, jsou odpuštni, že v soudný den
budou veškeré cílrkvi svaté odpuštni a* že nvní Kristus

híchy odpouští tm údm, kteí se vrn kají,^ Tedy Hus vý-
slovn praví, že kajícím se údm bojující církve Kristus

odpouští híchy, ili že je posvcuje; tudíž oni »vyvolení

zde bydlící« také heší a z hích se kají ilí bojují a tímto

bojem zasluhují si po smrti místa v církvi zvítzilé. Církví

' Erben I. 25 (Výklad víry).
= I b i d.
"" Snov, ibid,: »Prvá strana (církev zvítzilá) svítzila, druhá

vítzí, ale itie již nevítzí; ale v em s zmeškala, když jest

rytila, od první strany pomoci aká.« Tedy církev spící jest

na tom ješt he než církev bojuijící; jef to práv bojující církev,

která více nebojuje, nýbrž spí, trpíc v oistci a toliko pcm.ocí zvítzilé

církve se oišuj íc,

* Ibid. 25—26.
'Ibid. 27. — Podle sv. Augustina zásluhou Kristovooi byla

hích zlbavena toliko církev pozemská, ponvadž Kristus neumel za
andly v církvi zvítzilé (Enchirid. XVI. 61 a XVII. 64), of, níže,

str. 246.
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rytíující jsou podle toho všichni, kdož na svt bojují proti
áblu, svtu' a tlu/ Dáte opt autor vytýká smíšený ráz
církve bojující, a to na ten zpsob, že do ní vkládá ást
království nebeského na as smíšeného. Jako
v betlemi, kázáních (v. výše str. 37) , tak i ve Výkladtui roz-
umí »královstvím nebeským« jednak místo v nebesích,
v nmž bh v svatých jako král nejvtší kraluje, jednak
veškeren lid, nad nímž nebeský pán kraluje a v nmž jsou
i dobí i zlí, tak jako v síti puštné v moe sbírají se ryby
dobré i špatné, jednak sbor lidí svatých, jenž slov církev

svatá a v nmž nebeský král kraluje milostí, že jeho vli
plní. Nyní ovšem svatí ili spravedliví jsou zatemnni mezi
zlostníky, ale v soudný den budou se stkvíti jako slunce

(Mat, 13, 43); zlosynové nebudou moci zatmíii jich han-
ním, když oni budou.v oslaveném tle i v duši míti i od boha
i od lidí svdectví, že jsou synové boží, k nebeskému krá-

lovství vyvolení.^ Níže opt Hus praví podle 1 Kor, 15,

22-25, že království Kristovo bude v soudný den pln a

dokonale vyištno, t, j. onen sbor všech vyvolených, v nmž
nyní jest smsice, již psobí ukrutnost áblova, hích a ne-

ustavinost synv tohoto království, A království bude pln
dokonáno ped soudným dnem, kdy pestane vladaství a

moc áblova nad syny království.^

V Postille mluví Hus o církvi svaté rytíující, jež jest

sbor vyvolených, dokud zde jsou bojovníci, stojící s Kristem
proti svtu, tlu a áblu;! a tato církev jest podobna vi-

nici, která má pinésti njaký užitek,* Jinde se svatá cír-

kev rytíující pirovnává k ovinci, do nhož náležejí

Všichlni vyvolení dio soudného dne; po souidném dmi bude
ovinec jeden, jenž slov církev svatá již zvítzilá, t, j, sbor

všech svatých, kteí zvítzili nad tlem, svtem a áblem
& mají jednoho pastýe, Ježíše Krísita,'^ Jinde zase mluví

' Ibid, 320.
* Ibid. 322—323,
' Ibid. 324.
* Erben II. 63 (Postilla). Srov. výše str. 109. 209 a 235.

" Ibid. 176—177. — Dále se mlluví o štpnici Kristov (292),

o cíiHcvi sv. ilí siboTu svatých, kteí jsou zde ve svt (357). — Ve
výkladu písniek Šailamouiiiových cárkev se nazývá dcerou Faraónovou

(Erben III. 8) a mluví ise o církvi svaté zde putující a k onomu
nebeskému Jerusalemu vzídychající (9).
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se O církvi svaté jako choti Kristov zaslíbené a jeho
krví vykoupené; ta bude v soudný den konen vyištna,
tak že bude bez vrásky smrtelného híchu i bez poskvrny
híchu všedního i bez každého tlesného nedostatku v kaž-
dém svém úd; tato církev-žena slov také panna, protože

zstane s Kristem na vkv istá.^

V latinském spise o církvi pojem církve bojující je

výlunjší než ve spisech pedcházejících, a to práv pís-
ným dlením predestinovaných a pedzvdných. Hned na

poátku uivádí Hus slova Mat, 25, 31-32, která se oividn
vztahují na tídní pi soudu posledním, jímž se zakládá
církev zvítzilá, ale která autor aplikuje již na církev

bojující'. Podle toho pak praví, že jedna jest církev ovcí

ili svatých, a druhá církev kozl ili nešlechetných.^ Toho
v dívjších spisech není, nebo v nich Hus dsledn uil,

že církev bojující) jest jedno stádo složené z ovcí i z koz'l,'

Podle sv, Augustina (Enchirid, 41, recte XV, 56) Hus dále

tvrdí, že bojující církev jako ást obecné církve jest pod-
porována od druhé ásti, t, j, od církve zvítzilé, a že ob
tyto církve jsoui spojeny poutem lásky,* Je to patrný vý-

luný pojem jediné církve svatých, jemuž jest subsumován
pojem církve pozemské složené z bezhíšných len. Sou-
hlasn s tímto základním pojmem definuje pak autor církev

bojující jako poet predestinovaných, pokud zde kráí do
vlasti; církev sluje bojující proto, že bojuje Kristv boj

proti tlu, svtu i dáblu,^ Že by církev bojující byl »nume-
rus praedestinatorum«, je opt názor, kterého jsme v posa-

» Erben líl. 215 (O šesti bludích).

* De ecclesia, c. 1. — Opp. I. l%a (243b). — Toto rozlišení

církve ovcí a církve kozl není z Vilklefa. Srov. Sedlák, Husv
traktát »De ecolesia«, St. t. II. 479.

" SiTov. výše str, 244.

* De ecolesia, c. 1. — Opp. I. 197a (244b). (Z Viklefa, Loserth
163), — Sv, Ajugustin v Enchirid. XVI (61) dále praví, že pozemská
(bojuijící) církev byla krví bezihíšného Vykupitele vykoupena ode všeho

híchu: »Haec sanguine redemptoris, nullum habentis peccatum, ab omni
redempta est peccato . . .« (Enchir., ed. S a h e e 1, p. 39).

' De ecclesia c, 2. — Opp, I. 198a (245b): »Eccliesia militans est

niunerus praedestinatoraiím. dujm hic viat ad patriam. Et dicitur mili-

tans, quia exercet Christi militiam adversus carnem, mundum et dia-

bo'luim.« — Stejn v Elucid. ilbid. 51a (64a).
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vádních spisech neslyšeíLi;^ posud Hus zval bojuiící církev

shromáždním nebo sborem všech vících, dobrých i špat-

ných. Pouze moment bojování proti tlu, svtu a áblu jest

vyten stejn,^

S toho stanoviska jest pro Husa karakteristické, jak

nyní vykládá slova Písma svdící pro církev smíšenou.

Je to nejprve známé nám místo Mat, 13, 47 o síti obsahu-

jící ryby dobré i špatné, Hus praví, že v tomto podobenství

dobré ryby znamenají predestinované a ryby špatné, ven
vyvržené, znamenají pedzvdné, ale nech se Ižipísa

(falsigraphus) steží — volá Hus — z toho vyvozovati, že

svatá církev shromažuje se povoláváním z veškerého

druhu Udí a že tudíž všichni k víe Kristov povolaní jsou

údy svaté církve, choti Kristovy! Sv, eho ukazuje sice, že

teprve na konci století dobré ryby vybírají se do nádob
a špatné se vyvrhují a že tudíž sí víry obsahuje nyní dobré,

t, j, vyvolené, i špatné, t, j, pedvedené, jako obecn smí-

chané, avšak podle Husa špatné ryby neznamenají zde

pedzvdných, nýbrž špatné predestinované, kteí špat-

ností od sv, církve se odchýlili, ale zase ktem nebo poká-

ním k dobrému jsou revokováni,^ Druhý dvod uvádný
pro církev smíšenou, jejž podává Písmo Mat, 22, 2 sL
o králi pozvavším ke svatb dobré i špatné, vyvrací Hus
tvrzením, že špatní nejsou pravými syny a pátely církve,

ponvadž nemají roucha svatebního, jimiž jest láska pre-

destinaní.* I zde Hus odporuje sám sob, nebo v eské
PosiiWe praívi, že sluhiové královi »svo'ía.li sú u vieru

kesanskú dobré i zlé, to jest vyvolené k spasení, i ped-
zvdné k zatracení); neb obojí mezi kesany jsú, ústy

vyznávajíce vieru, A tak mezi kesany jsú dobí i zlí, jako

u vrší jdú dobré ryby i zlé a na mlát zrno i plevai,*'

Tetí dvod z Mat. 13, 41 o vybrání pohoršení z krá-

^ Jest to názor slovn pajatý z VMefa, v. Se id lák, 1. c.

* Rozdíl jest i v pojmu církve spící, která prý jest »<niimeras

praedestinajtorum in purgatorio patiens«; tato cínkev zasloužila si na

zemi pomocné milosti boží a bude fk> zadostiuinní v oistci odmnna
ve vlasti nebeské (ibid.). Jinde jsme slyšeli, že spícá církev trpí

v oistci a jest podporována církví vítznou,
" De eoalesia c, 5, — Opp. I, 203a (252a/b).
* Ibid 203a (253b).
' Erben II. 3S1. Hus tu dodává, že král pišel na svatbu, t. j.
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lovství vykládá Hus tak, že andlé vyberou z království
církve svaté všecka pohoršení, t, j, ty, kdož iní nepravost,

í'li hích koneného nekáni, ímž se prý* míní pedvedení,^
tvrtý dvod z M a t, 5, 19: »Zrušil-li by kdo jedno z pi-
kázání tchto nejmenších a uil by tak lidi, nejmenší bude
slouti v království nebeském«, vysvtluje Hus podle sv.

Augustina (Sup, Joh.) v ten smysl, že církev shromažuje
vyvolené i pedvedené ve víe, za druhé že ti, kdož v církvi

uí a pikázání boží ruší, jsou zavrženi (reprobi), za tetí,

že vrní kesané, plnící pikázání boží skutkem jsou velicí

ve svate církvi boží, kdežto i>reláti pikázání rušící jsou

nejmenší, a jsou-li pedvedení, nebudou v království božím,

a za tvrté, že velké ryby znamenají predestinované, mezi

nimiž vtší jsoui ti, kdož uili a pkiiilii pikázání boží,^ Pi
pátém konen dvodu z Luk, 3, 17 o vyištní humna,
shromáždní pšenice do stodoly a spálení plev, pipouští

Hus, že humnem rozumí se církev svatá, v níž jsou podle
víry (secundum fidem) dobí i špatní, predestinovaní i ped-
vedení smíšen jako zrno a pleva, avšak tvrdí, že jako pleva

zstane vždy plevou, tak pedvedený zstane vždy ped-
vedeným; by i nkdy byl v millosti podle pítomné spra-

vedlnosti, pece nikdy nebude ástí svaté církve. Naproti

tomu predestinovaný (zrno) zstane vždy údem církve, by
nkdy vypadl z vynalezené milosti (gratia adventitia), ni-

koiliv však z milosti predestinaní,^
Máme-li na mysli pouze pojem církve bojující, vidíme,

že se Husovi ve spise o církvi takka ztrácí v pojmu církve

predestinovaných,* Tato církev jest povýšena na církev

v pravém slova smyslu (ecclesia propriissime dieta)

a oísrkcv bojující' jest jí podíadnia potud, pokudl ob-

sahuje predestinované na zemi prodlévající. I církev boju-

pijde v soudný den, a uzel lovka, i. j, (jak dí sv. eihor) veškeren

sbor zatracenc. neodného rouchem svatebním, t. j, bez lásky, jež

odievá každého svatebana, a kto jsni svatebníci a synové boží, ty

odievá.« Láskou nerozumí se tu milost predestinaní, nýibrž láska, ze

které Kristus se vtlil, Srov, i výše stri. 199—206,
' Opp. I, 203b (252b),
'- Ibid, 203b (253a),
' Ibid, 203^-204a (253a).
* O stotoižování církve ímské s církví bojující v, níže v dalším

rozboru spisu o církvi, nacházejícdim se v díle o papeži (odst. 91),
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jící vlastn eená jest jen omezený poet predestinova-

ných, akoliv v širším slova smyslu obsahuje i pedvedené.
Ale tito jsou toliko z církve, nikoliv v církvi, t, j. v pravé

církvi predestinovaných. Takto Hus zužuje pojem církve

bojující, a jej pece docela neruší, jak uvidíme z dalšího

výkladu o pedvedených, o nž se tu hlavn jedná. Je za-

jímavo, že i Pále subsurpoval obecné církvi predestinova-

ných ást církve bojující, a tuto jinak neztotožoval se

zvláštní církví pvredestinovaných; rozdíl mezi Husem a Pál-

em byl po této stránce pouze v tom, že Hus vyluoval
pedvedené z církve (rozumj ; obecné církve svaté) , kdežto

Pále ml pedvedené za pravé údy tla Kristova, tak jako

pedzízené, ponvadž prý posvcující milost (gratia gra-

tum faciens) jest v obou stejná a tato milost iní údem
Kristovým každého, kdo ji má, tebas byl i pedvedený,^

Dsledek zúženého pojmu církve bojující projevil se

potom v polemice s Pálem i v tom, že kdežto podle PáHe
Kristus dal po svém nanebevstoupení bojující církvi tles-

nou hlavu v Petrovi a v jeho nástupci, papeži, podle Husa
hlavou bojující církve jest Kristus i nyní, kdy sedí na pra-

vici Otcov a kdy dává této církvi duchovní pohyb i smysl,"

Nanebevstoupením Kristovým nebyla bojující církev sfata,

nýbrž naopak byla ve své hlav [in suo capite) povýšena

nade všechny andly a moci,^ Je zejmo, že Hus v polemice

penáší na bojující církev všecky znaky mystického tla
Kristova, zejména milost pedzízení, a že tuto církev po-

jímá ím dále, tím výlun ji jako sbor duchovní. Kdežto

Pále uchyloval se na právo, ztotožuje církev bojující

s církví ímskoui, Hus uchyloval se na ilevo, prohllašuje, že

universální církev Kristových vících zde na zemi bo-

jující jest po celémi svt rozšíena, kde jsou Kristovi

vící, nech je to ve Španlích pod Benediktem,

nech v Apulii a v Porýní pod ehoem, nech v echách
pod Janem XXHI,, podle slov Mat, 18, 20: »Kdežkoli shro-

máždí se dva nebo ti ve jménu mém, tu jsem já uprosted

^ Pále, Dc ecclesia, cd. Sedlák (12—13. Srv. podrobnji níže.

=* Cotttra Pále, — Opp, I, 257a (320b). — Pále se tu dovolává

Mat, 16, 18 a Jan, 21, 17, kdežto Hus výroik sv, Pavla, Efcez. 1, 20—23
a Kolos. 1, 16—20,

' Ibid,
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nich.« Nech o papežství sváí se ti nebo tyi papežové,
pece jedna jest církev v Kristu, jediná vírou, nadjí a

láskou),^

26. Dospvše k povýšení bojující církve na integrální

ást obecné církve svaté, jež Hus v polemice byl uinil, mu-
síme nyní pihlédnouti k vlastnímu pojmu této obecné
církve svaté (ecclesia sancta catholica) , o niž byl v Kostnici

prudký spor, aspo pokud šlo o definování této církve jako

obce všech predestinovaných. S pojmem církve bojující

souvisí dále otázka o církvi ímské, o kterou byl v Kostnici

také spor, ale tuto otázku zodpovíme ve zvláštní ásti
o církvi ímské.

S pojmem církve predestinovaných setkáváme se nej-

prve v synod, kázání »Diliges dominm deum tuum« z 23.

íjna 1405, Hus uvádí tu ti významy pojmu církve: 1, cír-

kev jako hmotný dm bohu posvcený; 2, církev vících
laik i klerik a 3. církev jako obec predestinovaných,

která sluje m.ystické tlo Kristovo, nevsta Kristova a krá-

lovství nebeské, jak o tom píše ap. Pavel v Ef, 5, 25, Au-
gustin De doctr, Christi HI, c, 33, Decret, 32 q, 4, De poen,

dist. 1, c, »Eoclesia« a De poen, dist, 1, c. »Sí ex bono« a j.

Tato církev predesiinovaných dlí se pak na ti ásti: církev

vítznou, bojující a spící," V betlémských kázáních Hus
zjevn užívá slova »predestinovaný« promíšen se silovém

»svatý«. Tak praví, že církev v zásad pojatá jest množství

svatých, jež dlí se na bojující, spící a vítznou, ili obec

Mbíd. 260b—261a (325b—326a), Hus tu podivuihodné iní zna-

kem Kristovy církve víru, nadji a lásku, kdeáio výše inil znakem

pouze miillost ipedizízení. — Podobn podle Mat. 18, 20 definuje církev

boží jako »congregatio in charitate dei aliquorum hominum« jiiž v Exp,

I, eip, ad Corint, Opp, II. 83a (131a).
' Opp, II. 28a (40b). Šerm. synod, — Vzhledem k tomu, že v dalším

Hus praví, že svatá matka círícev se dopluje (integratur) temi stra-

nami, totiž Hldem, pány svtskými a diudbovenstvem, jiohž píslušnost

jest vázáma iplnním zákona božího, nelze dobe íci, že by tu Hus

ml zvláštní pojem církve predestinovaných. Totéž platí o církvi pre-

destinovaných v t. zv. Puncta, a -tli tato sluší piítati Husovi k r. 1401,

Ve sbírce kázání (S o d 1 á k o v a t, zv, tetí postiUa 1409, St, t, II. 408)

rozeznává autor církev obecnou jako sihromáždná všeoh predestino-

vaných a církev bojující jako shromáždní všeah žijících predestino-

vaných; ale i v této církvi jsou dobí a zlí. — SrofW též Sermo de

ecclesia, ed. Sedlák 116*—126*,
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všech svatých, od poátku svta až do konce, kteí konené
budou spasení; špatní sice jsou v církvi, nebo se tají v obci
svatých, avšak nejsou z církve, nejsouce údy jejími; jsou
jako lejno, slina nebo ved v mystickém tele Kristov, z n-
hož konen pi ištní budou vyvrženi. Tato církev sluje

obecná církev katolická (communis ecclesia catholica et

universalis) a má ástené církve svatých; ku p, je-li

v Praze sto nebo tisíc svatých, slují tito Pražskou církví

svatých. Hlavou její jest Kristus a všichni svatí takto po-

jatí mají mesi sebou obcování ílásky a* pomoci,^ Na jiném

míst betlémských kázání mluví Huis o »hrom'ad všech

predestinovaných a spasení hodných'« jakožto »králov-

ství nebeském«, jež však jinak pirovnává se, jak víme, také

Ik síti obstahující ryby špatné i dobré,- Rozlišuje pokolení

synv božích (éeneratio filiorum dei), k nmuž náležejí

všichni vící, kteí konen (finaliter) bez smrtelného hí-
chu vytrvají až do smrti, poínaje prvním Adamem a kone
posledním, jenž má býti spasen fsailvandus) , a pokolení

syn áblových (generatio filiorum dyaboli), jímž jest se-

brání (aégregatio) všech odsouzení hodných (dammandi),

poínaje Luciferem a kone posledním odsouzencem,^ S de-

finicí církve jako obce, shromáždní nebo prost množství

predestinovaných nebo konen spasení hodných (finaliter

salvandi) setkáváme se po rznu i jinde; ^jako korrelát této

církve uvádí se »eccLesia mailiénantíium'« ,^

' Betlem, 215il>—216*a,
= I b i d, 223b—225 a.

• Betlemi f. 159'a,
" »,EacJesiiiam mieam' (totiž ediiificabo super petra, Mat. 16, 18),

i, e, totammuiltiituidinem predestinatormn, quiam omneš dyaboli. omneš
darapnati non potearimt movere a b0atitudine«, í. 214'b, — »Ex quo

diciitur, quod ecclesia christianormm in prescnti est congregacio bapti-

satorum malorum et bonciruim: non est autem ilila ecclesia siancta, sed

magis perversorum, aum illi, qtii siunt mali, non šunt de ecclesia sancta,

quia s-unt de ecclesia Bialbilonis*, f, 288b—288'a. — »SigOjum coniunccio-

nis Chiristi et ecclesie, i, e, commumitatis omnium finaliter salvandorum*,

f. ^a,— »Ecclesia sípiritus sanoti, opp, ecdlesia maligniancium*, f, 50a

»Domius David (Mat, 1, IS), i, e. ecclesia Ilhesu Cbristi et ems noxmerus

électorum*, f. 47'a, — »vinea« sancta mater eocllesia, que est omines

sancti et electi a pímo salrvato usquc ad ultimum«, f, 69'b. — »eciolesia,

idestpredestinatorum oumulus*, f, 74'a,— »Quiid aiutem sit illa ecclesia

dicftum est sepc, quia est aggregacio omnium sanctorum electorum,

hic -viancium et dormiencium et triumphamcium, Et illa dividituT
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Ve výkladu Sentencí Hus má týž pojem církve prede-
stinovaných a církve zlých, V úvod k I. knize z r, 1407/8
staví proti sob církev zlých, jež jest shromáždní všech
odsouzení hodných, a církev svat žijících, jež jest shro-

máždní všech vících spasení hodných (»ecclesia sancte

vivencium est conéreéacio omnium fidelium salvandorum«).
Tato církev sluje obecnou (katholica i, e, universalis) a ob-

sahuje církev bojující, spící a vítznou, podobn jako církev
zlvch obsahuje církev bojující, bolestnící a pemoženou
v pekle. Hlavou oné církve i est Kristus, hlavou této ábel.
Církev Kristova jest mystické tlo Kristovo, t, j. nyní
skryté; odsouzení (dampnandi) nemají na nm skutené
úasti, nýbrž jsou jako vedy, šlemy a lejna, která budou
v den soudu na konec (finaliter) odlouena od tla Kri-

stova spolu se svými plody a neádv-'
Ve výkladu epištol apoštolských shledáváme se s po-

in parciales aggregaciones seciindum regna, sed nulla illairuim est

ecciesia iiiniversalis«, f, 160'a, — »mater ecclesia, sanctoiruim congrc-

gacio«, f, 224'a/b. — scarpus Chxisti misticum, i, c, secretujm — qui

šunt omneš predestinati in ccclesiia militcinte, non aixitcm decem. bidieli

Pylati in ainum oongregati«, f, 144b (srov, výše str, 213, p. 4),

^ I(bid, f. 50a, 1. c, (v, paz.ru. pedcházející), — »synagoge, que
šunt ecclesia maliignacium*, f, 183'b,

* Sup. Sent. 36, — Jako ve sbírce betlémských kázáni, tak

i v jiných sbírkách kázání setkáváme se s týmž pojmem cú-kve

dobrých a zlých, Srov, M u s, p o s t i 1 1 u XII F 1, f, 115^, lod se mluví

o dvou ženách, t. j, » duplex ecclesia, bonorum et malorum oomimunitas,

quíirum prima simiUat, i, e. ostendit se casta sponsa, cum tamen sit

muilier meretrix et adultera, meretrix Babylon magna, supeba, auro

et argento opulenta, cuius membra šunt omneš filii dialboli, avari,

adulteri et sic quomodolibet aliter viciosi, Altera autem mulier, síponsa

Christi vera, piaupcr, humilis, deiecta a mumdo, odvržená od

svta, et despecta, a pohrzená, que repellitur et perseqtiifcur

a prima quasi aliena et sponso nesJnižejíc, cum tamen sit vera sponsa

Christi, de qua hic loquitur Ihesus, dicens (Apoc, 21, 2).; »Vi)di , ,

,

civi'+atem«, i. e. civium unitatem, Hii oives šunt omneš predestinati,

quos vocat ueam civitalera opulentam, bohaitú, munitissimam, nejohraze-

njší, in qua uniti simt cdves eius unitate ,spiritus et caritatis, Nam
et apostolus de illorum unione in spiritu, licet secundum corpora

simt dispersi, dicit: »Ego, licet vinctus in domino, corpore absens,

spiritu autem semper presens« (1 Car, 5, 3), Ergo ex illo hajbeamus,

quod licet electi corpore sint disi>ersi et ignoti, cum alii sint in Boemia,

alii in Polonia, et sic de aiUis, spiritu autem šunt unum,« (V dalším
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jmem církve svatých a predestinovaných zídka, a to jen

ve formuli shromáždní svatého^ nebo mystického tla Kri-
stova, pi emž ast ji se jmenuje církev chotí Kristovou a

matkou vících, jednou také stvoením božím.

-

Ve výkladech víry a otenáše nazývá Hus církev sva-

tou obecnou sborem ili hlukem všech vyvolených;' tito

slují též živými a proti nim kladou se mrtví ili zatracenci,

kteí jsou živi na tle, ale mrtví na duši, ponvadž duše je-

jich nejsou živy milostí boží.* Onen sbor vykládá pak autor
podrobnji takto; »Proto vz, že všech lidí, od Adama až do
poslednieho, kterýž bude, jest jeden zbo, a ten od boha na
dvé jest rozdlen: neb jedna strana jsú od vnosti vy-
volení, druhá strana od vnosti zavržení; a buoh zná, kteí
jsú jeho. Prvá strana slov zbo svatý obecný, druhá strana

zbo zloeený obecný; neb nemóž býti vtie obec podlé

božieho volenie, než prvá. strana, všichni dobí, a druhá
všichni zlí, a t ob jedna obec a jeden zbo, jako

z ovcí a kozlóv jedno stádo, a vždy ovce jsú svým zpó-

sobem oddleny od kozlóv, a zase též,« Tato církev svatá

jako sbor všech vyvolených sluje obecná na rozdíl od
církve, jíž se rozumí nkdy pouze papež s kardinály, nkdy
knžstvo, nkdy zase každý jednotlivý sbor kesanský.
Dlí se na ti strany, totiž církev zvítzilou, rytí jící a

spící, které teprve v soudný den budou spojeny v jednu

riozdlení církve na knze, svtské pány a lid]. — I b i d. f, 37' praví

se: »íin ísta oapcione post resurreccionem signatur sancta ecciesia, que
est electorum, in cuius extraccione non erumputitur rethe, quia nullus

sanctorum electorum perit«,

' Expl. cp. ad Corint. — Opp. II, 83a (131a), uvedeno výše,

str, 250, pozn. 1.

' Ibid. 95b (151ib), z Viklefa (corpus). — f. 103a (163b),

spomsa. — f, 120b (187a) mater et sponsa. — f. 126a (195(b) mater. —
f. 121ib (189a) dei creatura. — 153b (240a) corpus. — f. 166b (262a)

corpus. — f, 172b (273a) domus dei opp, domus diaboli, synagoga
Sathanae, quae est ecciesia malignancium. — f, 173b (274b) domus
dei, i, e. sancti, qui šunt de familia dei et numero et merito. —
. 206b (332a) tes partes corporis Christi mystici. — f. 211a (339a/b)

sponsa et corpus. — f, 243a/b (392a/b) corpms, — f, 255a (405a) domus
Israel, i, e. generalis ecciesia,

' Erben I. 5, 45 (Výklad víry).

M b i d 20,
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cho Kristovu bez poskvrny smrtelného a bez vrásky všed-
ního híchu. Nyní církev není ješt všechna úpln, pyon-
vadž minozí se ješt urodí tlesn i duchovn.^ Tak církví
svatou obecnou jsou všichni vyvolení, nynjší, dívjší i bu-

douic,^ ili prost eeno, všichni svatí, ^ neboli sbor všech
svatých.* Tato církev svatá je duchovní matka naše,^ Jaký
jest pomr této církve ke Kristovi jako choti jejímu, víme
dosti z výkladu dvišího o mystickém tle Kristov,*' Zde
jde pouze o údy této církve a speciáln o otázku, kdo t-
mito údy jsou a kdo nejsou, Máme-li na mysli vše, co Hus
ve Výkladech o této otázce napsal, musíme íci, že podle
jeho názoru údy: nejsou smrtelní híšníci, lépe eeno, že

údství ztrácí se smrtelnými híchy, a to u všech úd, vyvo-
lených i zatracených. Pojem vyvolení jest úzce spojen
s pojmem híšnosti, resp, bezhíšnosti, a tím teprve nabývá
e'thického obsahu, jejž má, jak víme, Husv pojem prede-

stin>ace vbec,'' Tak Huis praví, že Kristus jako boholovk,
slouživší za híchy lidí, jest hlava a všichni vyvolení k o-

neln budu jeho údové." Tedy vyvolení musí se pii-
niti, aby se jednou a trvale (finaliter) stali údy mystického

tla církve. Výše jsme slyšeli, že stádo ovcí a kozl, a zde

jest spojeno v jedno, jest od sebe oddleno, patrn nejinak,

než dobrotou a zlobou. Také duchovní urození, výše uve-

dené, pedpokládá souinnost jednoho každého jednotlivce

hích se varujícího. Jinde Hus praví zjevn, že každý vy-

volený jest údem církve v tom smyslu, že jest láskou
jako živou silou pivázán ke své matei-církvi i ke každému

spolubratru. Láska pak není, kde je hích,^ Proto každý má

« I bíd, 25—26 (z Vildefa. De Hde cat, 99, cf. Sedlák, St. t.

II, 426), sTOv. \'ýše str, , Z Viklefa jeist talké passus str, 25 o církvi

jako sboru všech vyvolených, ale kdežto Viklef praví: »congregacio

omnium pr e d e s t i n a t or u m«, Hus má: »zbor všech v y v o 1 e-

ných« (cf. St. i. II, 426),
' Ibid. 26.

» Ibid. 113.

Mbid. 120, 139—140. 152, 175, Svatý sbor sluje 152. Svatá

obec 251. 253, 256, Obec boží 128.
' Ibid. 120, 139^140, 152.
' Viz výše SÍT. 212 si.

'' Viz výše str. l&l.
' Erben I. 16 (Výklad víry),
• Erben I. 26, bez poslední vty. Autor dodá\'á: »Protož tato
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býti pílen, aby byl bez híchu smrtelného, nebo jen tak,

je-li vyvolený, bude úasten obcování svatých; smrtelný
hích mrtví v lovku úastnost obcování svatého, nebo od-
luuje od té svaté obce, tak že lovk bývá vyobcován ode
všeho dobrého a je v tu dobu v kletb boží/ V tom smysltu
praví Hus jinde, že ti, kterým bh dal moc, aby byli synové
boží, a kteí ho mají za otce, postaví se mocn proti synm
áblovým, aby odlouili zlé od matky své a choti Ježíše

Krista,- Apoštolové jako synové boží pedcházeli tu píkla-
dem a ukázali kladné, že každý zdravý a mocný úd má po-
máhati jiným údm vedle svého ádu, jak uí sv, Pavel
(ím, 12, 4 sL), a záporni, že úd mrtvý, jediem hícha od-
átý, má se míti za umrlý a má se míti k nému mrzkost a
ohavnost fsrv, I Kor, 12 passim a Mat, 18, 17),^ Ž© na hí-
chu záleží údství, resp, neúdství, praví Hus zjevn ve Vý-
kladu desatera: »Tuto e (Mat, 5, 11 a Luk, 6, 22-23) má
vážiti každý vrný kesan a mile trpti pro svého spasitele;

a má býti pilen, aby nižádného hiecha neuinil, a zvlášt
smrtedlného; neb tak jsa živ bez nho, jest v obci svaté

ped bohem, a jest zloeený a vyvržený ped lidem od
prelátóv, A zase ktož kolivk jest v hieše smrtedlném, ten

jest vyobcován v tenas z obce svaté, tak že ten as
nenie svatý lásku ped bohem, a se zdá dobrý a svatý ped
lidmi,«*

27. Tyto názory jsou obsaženy ve Výkladu dokoneném
ped 11, listopadem 1412. Zdá se, že další rozvinutí jich,

jež nacházíme ve spise o církvi, dalo se pod vlivem extrém-
ních názor Palcových a Stanislavových, kterými se popí-

ralo, že by obecnou církví byli jen vyvolení a spravedliví,

cienkev jesit matka naše v svt, vyznávaijic vru i lásku choti a hlavu

svú Krista,* Srov, výše str. 214, p. 4. I Viklef mluví o poutu úd církve

(De eccL 4—5), cf. Sedlák, St, t. II, 427, ale pozoruhodná jest

nuance ve výrazu i akcentui. Kdežto Hus praví siln: »A kíuždý ten

úd jest lásku své matei a každému bratru jaJco živu žilú
pivázán, kterážto žíla se nepetrhne, jp.kož die sv, Pavel, že

láska nevypadne« — Viklef praví mlce: »Caritas autem, que nunquara
excidit, est vinculum continuans (!) membra illius oorporis,«

'Erben I. 27. Srov. \^še str, 229, p, 1,

' Ibid, 145 (Výklad desatera),
' Ibid, 145—146,
* Ibid, 252—253.
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a tvrdilo se, že touto církví jest také církev ímská s pape-
žem jako hlavou a sborem kardinál jako tlem.^ Jak zní
Husv pojem církve predestinovaných ve spáse De ecesiai,
slyšeli jsme již výše, v § 10,, kde jsme zárove ukázali na
povýšení této církve na církev v pravém slova smyslu, jíž

jest podadéna církev bojující, pokud obsaliuije predesti-

nované na zemi prodilévající. Zde si proto všimneme pouze
tohoto pojmu potud,, pokud byl pedmtem polemiky a soudu
se strany Husovi protivné, pí emž budeme se držeti pojmu
samého rozšíeného o otázku pedvedených jako úd církve.

Pále vytýká Husovi za první blud, že v 1, a 2, c, svého
spisu o církvi uznává j e d i n o u církev svatou a obecnou,

jíž jest poet všech predestinovaných, Pihlédneme-li
k textu blíže, vidíme, že Pále nevytýká Husovi sám pojem
církve predestinovaných, nýbrž jeho exklusivnost v tom
smyslu, že by mimo církev predestinovaných nebylo církve

jiné, zejména církve bojující. Pále, který sám má pojem
církve predestinovaných,^ pipouští, že církev predesti-

novaných jest jediná, ponvadž obsahuje všechny sp'aiscní

hodné od prvního predestinovaného až do posledního, a
praví, že tato církev byla, jest a bude jedna a nezmnná

^ Srov, Stanislavv traiktát De Romana ecclesiia (L o s e r t h,

AOG 75, str, 339—340 a Sedlák v Hlídce 1911, str. 83 sL), v nmž
se mluví o »misticum et ecolesiasticum composituím tocius ecolesie«,

jež skládají papež a kardinálové. Pále v traktátu De aequivocatione
nominis ecclesia (i b i di) pijímá ti pojmy církve: 1, pojem papežsko-

kardinálské oírkve ímské, která jest hlavou a uitelkou všech církví

zemsikýoh, resp. krajských; 2. pojem církve predestinovaných (uni-

versalis et toíalis congregacio omnium predestinatorum sivé fidelium,

qui šunt in gracia dei) ; 3, pojem církve vících (communitas prc-

clara omniuím simull baptizatorum, creduilitatem XII articuloriun fidei

habencium), Srov, podrdbn níže odst, 90.
" Pále rozeznává trojí církev obecnou: 1, církev ipedízených,

založenou na milosti pedizízení; 2. církev bojující, založenou na mi-

losti posvcující (g. gratum faciens) a 3. církev ímskou, založenou

na milositi dairmo dané (g. gratis data). Církev predzízenýoh jest

jedsia jednotou víry, krtu, milosti pedzízení a milosti posvcující

a jednotou hlavy, jíž jest Kristus sám. Jest obecná, obsahujíc církev

vítznou, ást církve bojující a církev trpící. Církev bojující liší se

od církve pedzízenýcih tím, že do ní náležejí všichni poktní, kteí
ví ve 12 lánk a pijímají svátosti; i tato církev jest obecná, po-

nvadž obsahuje dobré i zlé, pedzízené i pedvedené, Srov, Sedlák,
Pálv spis proti Husovu traktátu »de ecclesia«, str. 11—12,
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(una et ínvariata). Husovi však vytýká, že neuznává jiné

církve, jako svaté, t, j, církve bojující, obsahující všechny v-
ící, Hus bloudí prý v tom, že bojující církev nemá za svatou,

a to proto, že prý v ní jsou také špatní i pedvedení. Než
podle Pálce i mnozí predestinovaní jsou špatní a nkteí ani

nejsou posujd vícími (plures adhaic Chrilstum per fidem
non co^noverunt), Nepekáží-li špatnost predestinovaných
svatostí jejich církve, nemá pekážeti ani svatosti církve

bojujících. Jako v lovku vina i nevina (svatost) nepochází
z tla, nýbrž z duše, tak i v mystickém tle církve vina
i nevina (svatost) nepochází z nkterých ástí materiálních,

nýbrž z formy. Církev bojující jest a sluje svatá, ponvadž
její forma zstává vždy svatá a immunn,^

Jak již z tohoto poátku patrno, spor mezi Husem a

Pálem netýká se církve predestinovaných, nýbrž církve

bojující a speciáln otázky, pokud tato církev jest svatou,

t. j, pokud všichni údové její jsou pravými údy, Hus, jak

víme, omezil v tr, De ecclesia církev bojující na predesti-

nované a tuto církev ml za ást obecné církve svatých. To
neznamená (jak tvrdí Pále), že by Hus tuto církev bo-

jující neml za svatou, ale ovšem znamená to, že tato
církev bojující má za právoplatné údy toliko svaté ili pre-

destinované, nikoliv však pedvedené. Církev bojující jest

svatou, ponvadž údové její jsou svatí a ponvadž ona sama
jest svatou ástí svatého celku, jímž jest universální církev

svatá (ecclesia sancta catholica), Husv pojem této církve

mžeme si graficky pedstaviti jako ti koncentrické

kruhy .^ Naproti tomu Pále rozeznává trojí církev obec-

nou: církev pedzízených, církev bojující zde na zemi a

církev ímskou. Jsou to ti církve samostatné, nikoliv to-

tožné navzájem, a každá z nich jest svatá, jednotná

i obecná. Graficky znázornno, jsou to ti samostatné kruhy

^ Sluje též svatá pro svaté osoby, jež v sob obsahuje. Tak
v rukopise krakovském; v ruk. mnichovském a lipském tento dodatek

chybí. Sedlák, 203*—204*.
Husv pojem církve obecné.

Kybal, Uení M. Jana Husa,
17
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vedle sebe ležící (nikoliv práv excentrické, ponvadž ne-

isott v sob obsaženy) -^ Je pozoruihodno, že Pále ínkki-

duje do každé z tchto církví dobré i zlé, a jest pravde-
podobno, že v každé z nich rozeznává (asi na zpsob tí
segment) ást vítznou, boiuiící a spící. resp. trpící.'

Z tohoto rzného pojmu základního o obecné církvi

svaté vyplýval Pálv a Husv spor o rozsah a jakost úd
zcela pirozen. První spor týkal se, jak jsme vidli, otázky

svatosti církve bojující, Hus ml bojující církev za svatou

jen potud, pokud obsahuje predestinované a tím jest invol-

vována do obecné církve svaté, jež jest ovšem jediná církev

svatá. Naproti tomu Pále ml bojující církev, obsahující

všechny vící, také za svatou, ale za svatou »sui generis«,

ponvadž její podstata (»forma«) jest svatá. Druhý spor

týká se otázky eliminianií, pokud totiž údy církve jsou ped-
vedení (praesciti), Hus tvrdil a dokazoval, že pedvedení
údy sv, církve obecné nejsou, Pále tvrdil a dokazoval, že

jsou. Uvedeme nejprve dkaz Pálv, aby bylo jasno, o se

spor toil a jakým zpsobem názor Husv, by slovn pe-
jímaný z Viklefa, byl pedmtem hádání mezi theology

eskými,
Pále souhlasí s Husem, že pedvedení nejsou údy

obecné církve predestinováných, a to ani jménem, ani zá-

sluhou, avšak tvrdí, že z toho neplyne, že by nebyli údy
svaté katolické církve bojující, ponvadž by z toho násle-

dovalo, že ani pedvedený papež není údem a hlavou církve,

což jest nezdravý blud. Že pedvedený jest údem církve bo-

jující, obsahující v sob predestinované i pedvedené, do-

kazuje Pále zvláštním výkladem o psobení milostí boží

^ Pálv pojem cínkve obecné.

O círfcvi predestinovanýoh to praví, v. Sedlák, Pálv spis

str, 12, Že do Pálovy oíkve predestinovanýoh náležejí i špatní a

posud nevící, slyšeli jsme výše (str, 249), Srov, i nížei
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V lovku, Pále uí, že milost podstatn zmílostující iní
duši lovkovu milou stvoiteli a tím stává se principem
jeho života duchovního; sluje proto jeho podstatným živo-

tem nadpirozeným (vita formalis supernaturalis) , tak jako
bh touto milostí od duše pijatý sluje jejím životem ped-
mtovým (vita obiectivalis). Rozumový tvor a jeho skutky
jsou bez oné životní milosti, jež sama sebou není mu vro-

zena, naprosto mrtvy. Ponvadž však tato milost pochází
pouze od Krista a od nho jako hlavy splývá do úd láskou
s ním svázaných, jest každý, kdo je v posvcující milosti

(ín gratia gratum faciente) údem Krista a tudíž i údem my-
stického tla Kristova, Ale ne každý takový jest údem my-
stického tla predestinovaných, ponvadž pedvedený není

údem tohoto tla. Proto nutno pijmouti jiné mystické tlo,

jehož údem jest i pedvedený v milosti jsoucí, a tímto tlem
jest svatá církev bojující. Dále rozvádí Pále tuto myšlenku
o životné milosti ili »vita formalis«, prav, že tato milost i-
níc tvora bohulibým, zbožuje (deificat) jej a iní synem bo-

žím. Ze slov sv, Augustinia, De correptione et gratia 8, 1, vy-

vozuje Pále, že jsou dvojí praví synové boží: jedni podle

predestinace, kterým bh dává vytrvalost v dobrém, a druzí

podle pavé pítomné sípraivedlnosti, kterým bh nedává vy-

trvalosti v dobrémi; pro tento nedostateik vytrvalosti nesluijí

pravými syny božími, ponvadž jim na konec (finaliter)

nenáleží ddinost království, tak jako predestinovaným^i

mezi n patí podle lidského soudu i pedvedení zbožn ži-

jící, by ve skutenosti a ped bohem tito nebyli nikdy pra-

vými syniy božími, ponvadž nemají vytrvalosti; my je však

zoveme a máme zváti syny božími vyvolenými podle do-

brého života (filii dei electi ex bona vita),^

Jak patrno, kamenem úrazu je tu otázka o pedvede-
ných jsoucích v milosti, Hus tvrdil s Viklefem, že sice jsou

v církvi, t, j, že v církvi žijí a úastní se svátostného života

církevního, ale ponvadž nevytrvají v milosti, nejsou

z církve, t, j- netvoí oné ideální spolenosti svatých, ne-

jsouce pravými syny božími, vyvolenými a pedurenými
k vné blaženosti. Hus uvádí tatáž slova sv, Augustina

o pravých synech božích z De corrept, 8, 2, jako Pále, ale

Sedlák. 204*—207*.
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bera je doslova (kdo nevy trvají, neslují a nejsou pravými
syny božími), vyvozuje z nich, že mnozí jsou v církvi,
kdož od lidí slují syny božími, avšak nejsou z církve,
ponvadž nejsou pravými syny božími/ Naproti tomu
Pále aplikuje slova sv. Augustina na pedvedená jscuci

v milosti a tvrdí, že tito jsou syny božími a mají tak býti

zváni, by ve skutenosti jimi nebyli, Hus byl dslednjší
a upíminéjší, by písnjší a výluinéjší- Nešlb však jen

o rzné logické závry ze stejných premis, nýbrž stále

o smysl pojmu milosti, a to milosti predestinaní i milosti

posvcující.

O milosti predestinaní uil Pále na rozdíl od Husa
takto. Predestinaní milost jest boží milost inná, nestvo-
ená (= nevrozená) a zmilostující; jest to vné chtní
boží (volitio dei aetema) , kterým bh stanoví udliti nkomu
milost až do konce (finaliter) zde na zemi a vnou bla-

ženost na nebi. Ponvadž toto chtní nemže se mniti, ne-

mže predestinovaný nikdy z milosti oné vypadnouti. Za
druhé Pále tvrdí, že predestinaní milost, pokud jest sama
o sob a bez formální milosti, neiní lovka prost spra-

vedlivým, dobrým a ctnostným, ponvadž není to milost

lovku vrozená podstatn (formaliter, per modm formae],

nýbrž jest to milost posvcující inn prostedkem initele

(per modm agentis), jímž jest bh urující predestinova-

nému vný život. Mže tudíž nkdo býti predestinovaným

a pi tom nespravedlivým, zkaženými a špatným, ba i ne-

vícím. Za tetí Pále soudí, že predestinaní milost sama
o sob staí k pojmenování nkoho synem božím, by i ne-

byl v podstatné milosti, ponvadž predestinaní milost jest

stálá a nemže se mniti. Jako pedvedení v milosti jsoucí

nejsou syny božími, by i tak sluli, podobn predestinovaní,

stojící mimo církev nebo v církvi špatn žijící, jsou pra-

vými syny božími, by se jimi nezdáli a nebyli jimi nazý-

váni. Za tvrté Pále obdobn uí, že predestinovaný po

jistou dobu nemusí býti ani živým údem mystického tla,

t. j, pokud jest nevícím mimo Kristovu církev stojícím

nebo pokud žije v církvi ve smrtelném híchu; potud zajisté

nemá formální (podstatný) život sám o sob a jest du-

De ecclesia, c. 4, — Opp. I. 202a (251a).
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chovn mrtev. Možno tudíž íci, že predestinace neiní
sama o sob nkoho živým údem mystického tla Kristova,

nýbrž jest notnio, aby pistoupila formální milost, která pod-

statn lovka zmilostujíc, iní predestinovaného živým

údem. Predestinace jest toliko formální a nestvoená láska

boží, kterou bh chce predestinované uvésti do království

nebeského, ale milost podle pítomné spravedlmosti nkdy se

ztrácí v predestinovaných, jak ukazuje pípad ap, Pavla

i Petra, Za páté Pále dovozuje, že toliko posvcující milost

íératia ératum faciens), jež není v lovku (homini inexi-

stens), iní tohoto živým údem Kristovým, Tato milost je

vlastní duchovní život lovka, který nepochází ani z mysli

ani z tla stvoeného, nýbrž, jsouc vcí naprosto duchovní,

sestupuje s hry, od Krista-hlavy, Ale sestupuje jen na

toho, kdo se s Kristem spojuje láskou a milostí jako živý

úd, ponvadž jinak nebyl by duchovní influxus možný. Jako

pirozené údy mají tlesný život pouze z influxu hlavy pro-

stedkem duše, tak i mystické .údy mají mystický život

pouiZ€ z influxu hkvy-Kriisa: prostedkem milosti.^

Tato predestinaní nauka Pálova pekvapuje svou

ethickou sterilností, pro kterou jeví se tak absurdní, že je

žádné uení církevní nemže schváliti," Predestinace sama

o sob není u Pálce vbec boží milostí, nýbrž aktem a de-

kretem absolutní vle boží, který s vnitním životem lid-

ského tvora nemá pranic spoleného, Pále výslovn praví,

že tato »málost« není v lovku formáln, nýbrž že jest to

milost zmiilostující inn prostednictvím jednatelovým,

proež že ona milost jest sám bh, jenž naizuje a ukládá

každému predestinovanému' život vný,^ Akoliv Pále
užívá obrat »milost boží inná«, »mílost zmilostuiící«,

»miilost inn posvcující*, pece jest zjevno, že tato in-

nost a toto posvcování nesouvisí nikterak s inností

' Sedlák, 207*—209*,
• Sedlák, Pálv spis, str, 13, tuto nauku opatrn — vynechal.

Co praví na uv, m, (tetí odstavec shora], je naprosto nesrozumitelné.
' Pále dodává (Sedlák, 208*): »sicut patet ex dictis Augu-

stini supra allegatis«. Ale sv, Augustin na uv, m, (i b i d, 206* a

207') mWí jen o vytrvalosti syn božích a o predestinovaných, »qui

ordinati šunt in vitam eternam*. Že Augustinv pojem predestinace

jest zcela jiný, uikazuje výklad v § 11,
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liidskoui, nýbrž že jest to innost výllun božská, proijev

svrchované a nemnitelné vle a »láskv« boží bez iakého-
koliv úinku esoterického. Kdo ie podle Pálce prede-
stinován, má tuto »mílo'st« po všecek as (pro omni tem-
pore] a nemže jí nikdy ztratiti ani v ní niak prospívati.

Nemusí býti ani vícím, mže tudíž býti i pohanem,
a je-li v církvi, mže býti i zlosynem ve smrtelném híchu
stojícím', a pece jest a zstává predestinovaným k ži-

votu vnému , . , Je to názor zjevn odporující uení
církevnímu, podle nhož predestinace obsahuje podle svého
objektu celou adu nadpirozených milostí, které bh uril
ve vném úradku k vnému spasení rozumných tvor a

jichž naplnní jest vný život sám; jest to zejména milost

povolání k víe, milost ospravedlnní, milost vytrvalosti a

milost blahoslavenství/ Pálova predestinace sama o sob,
která trvá i v nevíe i ve smrtelném híchu, není žádnou
predestinací kesanskou a dsledné vede ke »kacískému«
názoru, že bh predestinuje k vné sláv »aniž by pedvídal
zásluhy nebo nezásluhy«. Rovnž jest pemrštný názor, že

predestinace sama o sob neiní lovka prost spravedli-

vým, ponvadž vímie ze sv, Augustina, z Lombarda a

z Husa samého,^ že predestinace jest pipravení milosti

boží a predisponování lidské vle k pijetí milosti boží, což
úzce souvisí s ospravedlnním. Ostatn Pále svým bizar-

ním výkladem sám si odporuje, pravé s jedné strany, že

predestinovaný mže býti i nevrcem a híšníkem, a s druhé
strany, že predestinovaný jest stále synem božím, tebas by
nebyl ani živým údem mystického tla Kristova. Celkem
vzato, musíme íci, že stejn jako Husova nauka o pre-

destinací (v, výše § 12] jest zcela korrektní a rozumná,
tak Pálova nauka jest extrémní a závadná.

Co se pojjmu » formální milosti« týe, dlužno íci. že

pojem ten naprosto nestaí k výkladu o živém údství my-
stického tla Kristova, a to nejen formáln, proto že se

' Cf. Scheeben-Atzberger, IV. 1, 245.

" V. výše § 11, a 12. Tam jsme dovodili, že predestinace u Husa
znamená v postat tolik, co vyvolení ili predestimování k vné sláv
prostedkem konené lásky (oharitas finalis), která zase pedpokládá
milovnou víru v Krista a dobré skutky.
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odlišuje od pojmu milosti predestinaní, nýbrž i vcn,
proto že se iní z nho samostatný konstitutivní prvek po-
jmu církve jako mystického tla Kristova. Pále, jakoby
z justamentu proti Husovu hlubokému a ethicky plnému
pojmu predestinaní milosti, odvažuje se redukovati živé

lidství v Kristov tle ili podstatu svazku církevního na
»formální milost«, která jest prostou milostí posvcující
(gratia gratum faciens), ale u Pálce jest povýšena na princip

celého diuchovnáho života lovkova, aniž by byla uvedena
v organicltiou souvislost s pojmem Kristovy víry a lásky
s jedné a s pojmem dobrých skutk (eventuálnli kultu) se

strany druhé. Že by prostá posvcující milost inila lovka
živým údem Kristovým, nemže po Pálovi opakovati
nikdo,

Máme-li na mysli tento Pálv pojem o predestinaci

a milosti, pochopíme snadno i další rozdíly, jež byly v uení
obou theologv v píin pedvedených. Kdežto Hus tvrdil,

že pedvedený, i když jest na as v lásce, není spojen s Kri-

stem, podobn jako predestinovný, jsa v híchu, ztrácí sice

na as plynulou milost, ale má koennon milost, ze které

nemže vypadnouti, Pále tvrdil opak: pedvedený v lásce

jest spojen s Kristem a predestinovaný v híchu spojen

není. Pále dovozuje toto tvrzení takto: jako holá víra ne-

pomáhá k blaženosti, nýbrž teprve, jsouc utváena láskou,

iní lovka pravým údem Kristovým, tak holá predesti-

nace neiní lovka údem Kristovým, nýbrž teprve, je-li

utváena posvcující milostí, iní lovka spravedlivým a

živým údem Kristovým, který jest s Kristem svázán dvojím

svazkem a silnji lne ke Kristu, než pedvedený svázaný

toliko svazke^m asným. Nicmén pedvedený, svázaný

tímto svazkem (t, j. láskou), jest pravým údem mystického

tla Kristova, ponvadž »pedvdný srovnává se co do

rozumné pirozeností s Kristem hlavou a s predestinova-

nými údv a živoucí forma, jako jest posvcující milost, jest

co do pouta' a jednoty stejn obdivuhodn dstojná, vzácná,

ušlechtilá a úinná v pedvedených, jako v predestinova-

ných«. Proto pedvedený, jsa v milosti, jest opravdu údem
Kristovým a ástí mystického tla jeho, a nelze jej pirov-

návati k vedu, lejnu, slin nebo moi, jako iní Hus, po-

nvadž to nejsou vbec ástí pirozeného tla. Pirovná-
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vají-li nkdy sv. uitelé pedvedeného ke šáv, neiní to

vzhledem k pirozenosti, nýbrž vzhledem k posvcující mi-
losti, která se v lovku mní, jako šáva v tle lidském,

jež v nm nkdy jest, nkdy z nho vytéká; podobn pre-

destinovaný nkdy posvcující milost má, nkdy nemá; a

podle toho jeho svazek s Kristem jednou jest záslužný,

ponvadž dobrovolný, a podruhé pirozený/

Pále má se svého stanoviska pravdu: holá predesti-

nace pojímaná jako »vné chtní boží« nemže nikoho

initi živým údem tla Kristova, nýbrž musí býti utváena
posvcuiící milostí. Ale mél vytknouti, že Hus takto pre-

destinace nepojímal a že podle Husa predestinace ob-

sahovala ti prvky: a) boží pedložení od vnosti ili ped-
urení boží; b) pipravení milosti v pítomnosti a c) ud-
lení milosti v budoucnosti, — tudíž že pojem milosti jest

v pojmu predestinace involvován.' Predestinovaný Husv
jest skutený vyvolenec boiží, kterému bh dává moc, aby

v milosti setrval až do konce. Naproti tomu predestinovaný

Pálv jest ubohý tvor bez jakéhokoliv vztahu ke Kristu

a k církvi, který teprve zvláštní milostí posvcující stává

se živým údem Kristovým, Kdežto podle Husa údem sv,

církve katolické iní predestinace, jež jest pipra-

vení milosti v pítomnosti a slávy v budoucnosti,"' podle

Pálce údovství psobí teprve predestinace utváená (per-

formata!) posvcující milostí, S druhé strany Pále pojímá

rzn i pedvedeného a proto jinak vykládá jeho pomr
k církvi. Kdežto pedvedený podle Husa není pravým
údem církve, by i byl v církvi, pokuid je v posvcující

milosti, podle Pálce pedvedený, jsa v milosti, jest pravým

údem církve, Pále dokonce klade pedvedeného »co do

rozumové pirozenosti« na roven Kristovi (!) jako hlav a

predestínovaným jako údm, nein podstatného rozdílu

' Sedlák. 210*—21 r,
V. výše § 12.

^ »Membrum ecclesiae sanictae catholicae faciit praedestinatio, quae

est praeparatio gratiae in pracsenti et gloriae in íuituro, non autem

locus dignita tis vel humana electio vel aliquod signum sensibile«, —
De ecolesia, c. 5. Opp. 1. 204a (253a), — 1 b i d. c, 3 (200a, 248a) Hus

dodává: »respectu cuiuscunque, qui perseveranter Christum sequitur

in charitate«.
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mezi pedvedeným a predestinovaným, nýbrž dává v obou

psobiti posvcující milosti týmž úinkem. Nebudeme roz-

hodovati, která nauka jest správnjší, nýbrž jen vytýkáme
zásadní rozdíly v pojmech obou theolog, a spokojujeme

se poznamenáním, že Pálv názor psobí dojmem mecha-
nického dní, které redukujíc údovství na obecný pojem
posvcující milosti, pechází mlky pes ethické momenty
tak vážné, jako jest láska, vytrvalost a dobré skutky. Roz-
hodn však Pále Husovi kivdí, tvrd prost, že podle

Husa pedvedený, jsa v lásce, není údem Kristovým. Hus
sice praví v c, 4 (201^, 250a)

, že žádný pedvádný není

údem sv, matky církve katolické, ale dále vykládá, že ped-
vedený, pokud jest v milosti posvcující (gratia secundum
praesentem iuistitiam), jest v církvi, by by nebyl z církve,

ponvadž v oné milosti nevytrvá. Toto vytrvání v milosti

jest práv podle Husa uskutenním predestinace, a nikoliv

pouliá milost, která prost pechází s Krista na údy, jak

uil Pále,

Husv pojem predestinace byl dosti široký, aby nevy-

luoval pojmu híchu. Hus, jak víme, pipouštl, že prede-

stinovaný mže hešiti a tudíž býti na as nespravedlivým.

Apoštol Petr. zapev Krista, a Pavel, pronásleduje Krista,

byli v híchoi a tudíž na as inespraivedlivými, by i, stále

trvajíce v milosti predestinaní, byli podle této milosti

spravedliví. Byli spravedliví podle predestinaní milosti,

by i nebyli spravedlivým'i podle pítomná spravedlnosti.

I lojgicky ie toto tvrzení podle Husa správné, nebo »není

protivy, leda když dv opané vci náležejí témuž majiteli

totožn a v téže chvíli'<.^ Pálovi zdá se Husova these

absurdní, ale zase jen proto, že jeho pojem predestinace

jest jiný. Pále tvrdí, že predestinace jako »vné chtní

boží* není v predestinovaném podstatn (cum non insit

predestinato per modm formae) a proto nestaí k tomu,

aby predestinovaného denominovala synem božím a spra-

vedlivým po všecek as (pro quolibet tempore] ; naproti

tomu spravedlnost jest absolutní forma, jež nemže deno-

minovati spravedlivého na njaký as, leda by v témže ase

^ De ecolesia, c. 4. — Opp. I. 202b (251b).
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podstatn v nm nebyla/ Dlužno íci, že i s nei písnjšího
hlediska církevního jest Pálovo tvrzení, že predestinace by
lovka neinila spravedlivým, podivné a odporuje samé
bibli, podle které (v, výše § 11) predestinace znamená po-
volání k úinné milosti a adoptivní synovství a tím nepímo
formu ospravedlnní a posvcení, Vytýká-li tudíž Pále
Husovi za »poštilý blud« vtu, že predestinovaný jsa ve
smrtelném híchu, jest spravedlivý, dlužno konstatovati, že

tato výtka jest kusá a paušální, ponvadž Hus praví, že

predestinovaný ve smrtelném híchu zstává spravedlivým
podle milosti predestinaní (t. j, že nesetrvá v híchu, nýbrž
na konec zaslouží si spasení], kdežto na as není spraved-

livým podle milosti posvcující, A to jest názor nejen logi-

cký, nýbrž i etliický a dogmaticky zcela správný.

Než nejen podstatu, nýbrž i zpsob údství (modus es-

sendi in ecciesia] pojímali Hus a Pále rzn. Hus v c, 3,

uvádí, že jest tverý pomr lidí k církvi. Predestinovaní

Krista poslouchající jsou v církvi podle jména i vci. Po-

hanští pedzvdní nejsou v církvi ani podle jména ani

podle vci. Pedzvdní pokrytci jsou v církvi pouze podle

jména, Predestinovaní pronásledovaní od Antikristových

panoš jsou v církvi podle vci, a podle jména zdají se

býti mimo církev,^ Ale pesnjším kriteriem (než »vc« a

»Íméno«) jest víra a milost. Proto v c. 5 Hus rozlišuje lidi

v církvi na 5 tíd. Do prvé náležejí lidé pouze podle bez-

tvaré víry, jako jsou pedvedení kesané híchy zavalení.

"• »Gracia predestinacionis, cum aon insit predestinato per modm
fcrme, eo quod sit volicio dei eterna, non denominat eos iustos, cuTn

predestinati fuerumt, antequam uerunt, sed non iusti . . . Ergo ad

tempus Petrus et Paulus fuerunt simpliciteir iniusti , , .« Dále: »Uiide

Hcet gracia predestinacionis suííiciat denominare predestinatum pro

quolibet tempore filium dei, quia filium dei futuirum, non tamen suf-

ficii denominare eundem pro quolibet tempore iustum, cum iusticia

sit forma absoluta, que non potest denominare aliquem iustum pro

aliquo tempore. nisi eidem pro eodem tempore inesset per modm
forme«, — Sedlák, 212*. — S ohledem na Pavla tvrdí, že, pokud byl

utrhaem, nebyl vícím, tebas byl v milosti pedurení, ba i tuto

milo^st na as ztratil a byl áblovým údem; teprve pozdji byl z mi-

losti boží znovu povolán a vyvolen. Naproti tomu Jidáš, pokud byl

v milosti posvcující, byl ástí církve bojující, byf nikdy nebyl údem
církve predestinovaných. Sedlák, 216*.

' De ecciesia. c. 3. — Opp. I. 200a (248a).
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Do druihé lidé podle víry a pítomné milosti, jako jsou spra*-

vedliví pedvedení. Do tetí lidé podle predestinace, jako

jsou nepoktné dti kesanské nebo pohané a židé, kteí
se dají poktíti. Do tvrté lidé podle predestinace a pí-
tomné milosti, jako jsou vyvolení kesané následující Kri-

sta, ale posud híchu podrobení. Do páté konen tídy
kesané predestinovaní, kteí jsou ve zvítzilé církvi již

v milosti utvrzeni. Všichni však dlí se v pedvedené a pre-

destinované; první jsou údy posléze (finaliter) áblovi a

druzí údy mystického tla Kristova i'li církve svaté, ^ Chce-
me-li pochopiti toto tídní Husovo (jež zvláštní pvodností
nevyniká), musíme si býti vdomi, že je autor klade úvo-

dem k dkazu, že jest jediná církev predestinovaných, jejíž

jednou toliko ástí jest svatá církev bojující." S toho hle-

diska jest evidentní, že do církve nenáležejí lidé první

tídy, že lidé 2, tídy jsou v církvi, ale nikoliv z církve,

lidé 3, tídv jsou z církve, ale nejsou posud v církvi, a to-

liko lidé 4. a 5. tídy jsou pravými údy církve predestino-

vaných, tu bojující, onde vítzné. Jinak Husovo tídní ne-

má významu, zvlášt když známe, jak pesné a jednoduché

jest jeho rozlišování »býti v církvi« a »býti z církve«.

Ale Pále chápe se této píležitosti, aby vyložil svj
názor o zpsobu údství církve. Praví, že v církvi predesti'

nované i v církvi bojující jsou lidé dvojím zpsobem: jedni

toliko potem, druzí potem a zásluhami.^ Zásluha jest

trojí: víra, nadje a láska, jež tvoí trojnásobný provázek,

jímž údové v bojující církvi jsou zvlášt svázáni s hlavou

Kristem, Víra jest první a nejnižší zpsob adhese lidské

mvsli k první pravd, Je-li beztvárná, nepovstává z ní mi-

lostný život duichovní, nýbrž iní lovka suchým údem Kri-

stovým, t, j, údem, jenž nemá influxu z hlavv Krista; bez-

tvárn vící jesit v církvi toliko potem. Pakli však víra

jest utváena láskou, ospravedluje lovka a iní jej ži-

' De ecclesia, c, 5. — Opp. I. 203a (251a).
"' Viz výše str. 248 si,

' Sedlák, Pálv spis, str, 14 pokrauje: sPotem pouze jsou

v ní ti, kteí mají víru... Potem a zásluhou jsou v církvi ti, kteí
mají víru a lásku i milost posvcující,..* Avšak Pále tak docela

se nevyjaduje, jak vysvítá z pesné reprodukce jeho vývod v dalším

textu!
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vým údem Kristovým, Vzhledem k tomu, že víra jest první,

nejmenší a nejnižší provázek, jímž kdo jest svazován
s Kristem, jest podle Pále zjevno, že v boží církvi boju-

jící není kacíe ani nevícího. Za druhé odtud následuje, že

predestinovaný, pokud jest nevícím, není v bojující

církvi, a to ani potem, ani potem a zásluhou. Predestinace
nepsobí údství v bojující církvi, není-li tu víry, nadje a

lásiky. Ale predestinovaný mže býti potem v církví pre-

destinováných, když jest jedním z hromady predestinova-

ných. Za tetí Pále soudí, že všichni vící jsou v církvi

í z církve bojující, by i nebyli v lásce. Jsou ovšem pouze
suchými údy, kteí nemajíce v sob duchovního života, ne-

jsou schopni duchovního influxu od hlavy Krista a tudíž

ani obcování svatých, K tomu jest nejmén teba víry, po-

slušnosti a lásky. Kdo ruší víru, stává se kacíem; kdo ruší

poslušnost, stává se schismatikem, a kdo ruší lásku, vylu-

uje se z influxu Krista hlavy a z obcování svatých,^

Nebudeme se již pozastavovati nad tvrzením, že prede-

stinace nepsobí vbec údství v církvi bojující (v, výše str,

261), ale musíme vytknouti, že teprve nyní nabývá výše uve-

dený výklad o posvcující ili »formální« milosti jakési kon-

krétní podoby a organické úplnosti, a' to vtou o víe, nadji
a lásce jako trojím provázku, jenž poutá údy s hlavou Kri-

stem, Svrchu jsme slyšeli, že milost posvcující jako vlastní

duchovní život lovka sestupuje od Krista jen na toho,

kdo se s Kristem spojuje láskou a milostí jako živý úd.

Nyní Pále praví, že víra utváená láskou ospravedluje
lovka a iní jej živým údem Kristovým, Jest to názor

také Husv,- a bylo-li by co rozdílného vytknouti, jest to

otázka o oné »formální'< milosti, která vi milovné víe
Husov jeví se zbytenou, Stává-li se kdo milovnou vírou

živým údem Kristovým, nepotebuje k životu njaké zvlášt-

ní transcendentální milosti »formální«, ponvadž influx od

hlavy do údv jest dostaten založen láskou Krista

k lovku a lovka ke Kristovi, v kterémžto pojmu lásky

' Sedlák, 213*—215*,
' Srov. výše, passim (hl, str. 168), kde jest vyloženo, že milovná

víra ospravedluje beabožného a psobí jakési duchovní pecházení

v boha, jakož i uschopuje vícího k vtlování se v obec církve.
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iest i podstata milosti predestinaní/ T-ato láska iest záro-

ve milost Ducha sv,, kterou jest církev oddána Kristovi

ve vném manželství." Ale ovšem Pále, potebuje krom
pojmu církve predestinovaných (jehož se tento starý Vi-

klefista nemohl zbaviti) ješt zvláštního pojmu církve bo-

jující, musil odlouiti predestinaní milost od milosti po-

svcující a pi této milosti, kterou uinil základem pojmu
bojující církve, mohl si piznati, že jest to tautologie, mlu-
ví-li o ní ve spojení s vírou utváenou skrze lásku. Co se

konen týe názoru o beztvárné víe a suchých údech. Jest

to názor církevní, pokud se týe prosté církve vících.
Vyskýtá-li se v pojmu svaté církve bojující, jejímž prin-

cipem jest formální milost, jest to patrná koncesse vul-

gárnímu nazírání, ponvadž víra bez skutk jest mrtvá
víra a nemá pro duchovní život (vita formalis supernatu-

ralis) církve významu, Hus i zde dsledn uil, že víra bez-

tvárná, nemajíc významu pro spasení, nemá významu ani

pro církev,'

28, Spor o církev predestinovaných byl dogmaticky

vyízen touto polemikou mezi Husem a Pálem, Další

spory, ústní i písemné, týkaly se pedevším pojmu církve

ímské, o kterém bude jednáno v ásti další, V tchto spo-

rech nevyskýtá se již otázka pojmu církve predestinova-

ných, nýbrž jen nkteré její dsledky. Tak popírá se, že

hlavou církve bojující jest papež, ponvadž se neví, zda

není pedvedeným,* nebo znovu zdrazuje milost prede-

stinaní jako duchovní pouto, jímž jest nerozlun spojeno

tlo církve a každý její úd s hlavou Kristem/' V eských
spisech, jak víme/ mluví Hus opatrn o obecné církvi vy-

volených, která posud není úplná a do kter náležejí všichni

vyvolení ili svatí, kteí jsou živou láskou pivázáni k tlu

' Viz výše o život církve str. 321—225.

" Tamže.
^ Srov. výše str. 24,

* Cí. Doc. 499. Contra falsa consilia doctorum {1413).

' C, Pále, — Opp. I, 257a (321a). Zde se za pouto církve

uvádí také »gratia praesentis iustitiae, per quam ipse Christus in ipsa

ecclesia et in membris eius habitat, ipsam oum membris eius dirigens

ad vitam gloriae obtinendam«.
^ Viz vvše s+r. 253—255.
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církve a k hlav Kristovi. Pedvedení jsou tu redukováni
na smrtelné híšníky, kteí pro smrtelné híchy sami
z církve se na as vyluují jako mrtví údové, jedem híchu
odatí, V kostnickém spise De fidei suae elucidatione^ Hus
uvádí jako druhý lánek víry, že jest jedna svatá církev

katolická ili obecná; jest svatá, ponvadž jest to nevsta
Kristova, kterou sv. Trojice zasnoubila s Kristem z vné
lásky Ducha sv, a jistou vlastností lásky (proprietate qua-
dam amoris); jest obecná, ponvadž jest to obec všech pre_

destinovaných, obsahující všechny predestinované pítom-
né, minulé i budoucí, jak praví sv, Augustin Sup. Joh.

(v. D. 33, q, 4, c, Recurrat). Sv. Augustin mluví tu o církvi,

jež zplodila Ábela, Enocha, Noea, Abraháma, Mojžíše,

proroky, apoštoly, uedníky a všechny dobré kesany, jež

i dále plodí, a proti této církvi staví církev zlých, jež zplo-

dila Kaina, Izmaela, Ezaua, Datana, Jidáše, Šimona mága
a všechny falešné kesany, kteí tvrdošíjn jsou zatvrzelí

ve zvíecím stavu, nech jsou smíšeni v jednot, nech jsou

zjevn odloueni. Na základ tchto slov sv, Augustina (jež

se týkají zejm reální církve dobrých a zlých) Hus opa-

kuje, že jediná jest obecná církev,^ která není ástí jiné

svaté církve,^ a definuje ji opt jako obec predestinova-

ných, jež obsahuje všechny lidi spasení hodné (salvandi),

od prvního spravedlivého až do posledního, jenž bude spa-

sen,* Tato církev jest nevstou Kristovou (autor uvádí

i jiná appellativa biblická) a mystickým tlem Kristovým,

o nmž Ef, 1, 22-23; Kol, 1, 18, Kristus miloval tuto církev

tak velice, že se pro její spasení vtlil a umel, aby ji jx)-

svtil a oistil od každé skvrny (cf, Ef, 5, 25-27). Tato cír-

kev dlí se pedn na zvítzilou, v níž jsou blahoslavení

ve vlasti odpoívající, kteí držíce zbra Kristovu proti Sa-

tanovi, zvítzili na konec (finaliter) jeho pomocí; za druhé

na bojující, jíž jest poet predestinovaných, pokud zde

' Opp, I. 50b (63a]. — Elucid. fidei.

* Pále 1. c, uil, že jest trojí jcúikev obecná,
^ Pále, <1, c„ uil, že trojí církev obecná (predesftinovanýoh,

boj^ující a ímská) jest ástí církve duchovní (ecclesia spiritualis),

* O této círikvi viiiz eho (in Homilia), Izldor (De summo
bono, c, 14) a jiní svatí a uitelé, »quos íoret aduoere prolixum et

au dátorio taedioistDm*. L. c.
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kráí k nebeské vlasti; sluje bojující, ponvadž zbraní Kri-

stovou válí proti tlu, svtu a áblu; za tetí na svatou

církev spící, jíž jest poet predestinovaných trpící v oistci;

sluje spící, ponvadž v oistci oekává blaženosti, které

má dosíci z milosti boží a pomocí církve bojující.^

Uvážíme-li tento výklad v pravém jáde, musíme íci,

že Hus ve svém kostnickém krédu vrací se zase ke starému
svému uení o církvi jako mystickém tlu Kristovu, po-

držuje pouze viklefskou terminologii o »universitas prae-

destinatorum«. Tuto terminologii podržel asi proto, že mu
slovo »praedestinatus« bylo totožné s pojmem »svatého«,

»spravedlivého« a »spasení hodného« v obvyklém slova

smyslu, neznamenajíc nikdy od vnosti pedureného a

svatého, tak jako znamenalo Pálovi,

29. Pes to Pále vytasil se v Kostnici se všemi sta-

rými výtkami, jež mél proti Husovu pojmu církve prede-

stinovaných. Ze 42 lánk, jež koncilu pedložil, náležejí

sem nejorve lánky definující pojem církve predestinova-

ných.^ I, 1. »Eccliesía oathoHca sivé univcrsalis est omnium
praedestinatorum dumtaxat«, Pále klade tu draz na slovo

»dumtaxat« = práv jen, toliko, a vrací se tím k dívjší
polemice s Husem, ve které vytýkal Husovi, že jeho pojem
církev predestinovaných vyluuje jakoukoliv jinou církev

bojující a ímskou, Hus odpovdl, že jeho definice zní:

»Ecclesia sancta catholica, i. e. universalis est omnium prae-

destinatorum universitas«, pi emž ml nepochybn na
mysli obec všech svatých v církvi vítézné, spící i bojující,

jak to vyložil posledn v Elucid. fidei. Odkazuje na sv,

Augustina (Sup, loa. a 32 q, 4. c. Recurrat), jehož práv
v Elucid. cituje (v, výše) a na poátek 7. c. tr. De ecclesia,

kde uvádí trojí definici církve,^ Pedn církev jest shro-

' L, c, 51a (64a).
' Doc. 204 sq.
' »praeter ecclesiani reptitative vel ntmaupative dietám tripliciter

dicitux eoolesia* (Opp. I. 206b, 256b). K tomu srov, c. 5. f, 205a (255a),

kde se praví: »Eccl«sia sumitur vere et reputatíve vel nuncupative,

Vere pro praedastinaitis. Nuncupative vocaiur eodesia etiam praescito-

rum congregatio, licet ex nudo eirror« viantiium fuerit de sanota matre
ecclesia reputata, Et sic multi secundum famam seculi vocantur
ecclesiae capita vel membra, licet secimdum dei praescientiam šunt

membra diaboli, qtiae ad tempus oredumt et post recedunt, vel etiara
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máždní vících bud na as, nebo prost podle pítomné
spravedlnosti; tak pedvedení bývají z církve po as, po
který jsou v milosti. Tato církev není mystickým tlem
Kristovými, ani svatou církví obecnou, ba ani ástí její/ Za
druhé církev pojímá se smíšen za predestinované a

pedvedené, pokud jsou v milosti podle pítomné spravedl-

nosti. Tato církev ásten shoduje se se svatou církví boží,

lo jest skrze predestinované; pedvedení nejsou tlem Kri-

stovým, ani jeho ástí. Církev tato sluje smíšen zrnem a

plevou, obilím a koukolem, královstvím nebeským, jež jest

podobno bu síti obsahující všechny druhy ryb, nebo de-

síti pannám.- Za tetí církev znamená sbor íconvocatio]

predestinovaných, nech jsou V milosti posvcující, nech ne-

jsou. Tato církev, pravá církev Kristova, na Kristu jako

skále založená, jest lánek víry, o níž mluví ap, Pavel

k Efez, 5, 25-27: »Kristus miloval církev a vydal sebe S(a-

mého za ni, aby ji posvtil, oist obmytím vody skrze slovo

života, aby ji sob zstavil církev slavnou, nemající po-

skvrny ani vrásky nebo cokoli takového, ale aby byla svatá

a bez úhony,«^ — Již z toho lze usiouditi, že Hus sice za

pravou a opravdu svatou církev ml pouze sbor vyvolených,

jenž tvoí mystické tlo Kristovo, ale že tím nepopíral smí-

šené církve zlých i dobrých, aniž oné první církvi upíral

všecky podmínky reální existence založené na spasné eko-

nomii kesanské.^

Zdá se, že hned v prvním slyšení z 5, ervna 1415 byl

veden o tuto definici spor. Byly totiž teny lánky Pálovy
(Doc- 274—5) a Hus chtl na n odpovídati. Zaal vyklá-

dati své rozlišování církve (distinccionem de ecclesia, Doc,

105, Koresp. 262), avšak nechtlii ho slyšeti. Pes to

nunc et semper šunt infideles (cf. Jidáš). Isto ergo módo multi re-

putative etíam secundum praasentem iustitiam dicuntur esse de

ecclesia, sed non vere secuinidum praedestiiiationem ad gloriam«,

* Podle Husova názoru jest to zcela pirozené, ponvadž církev

svatých nemohou tvoiti ti, kdož od Krista O'dpadnou, nevytrvajíce

v lásce. Tof jsou práv »praesciti«, kteí na as jsou z církve, ale ne-

jsou nikdy v církvi.

Tof práv Husova církev bojující.

' De ecclesia, c. 7. — Opp. I. 206b (256-b—257a).
^ Viz výše str. 216 si.
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není bezvýznamné, že Pálv lánek byl pi nové redakcí
upraven, tak že ve 3. slyšení znl v této form: »Tantum
una est sancta universalis ecclesia, quae est praedestinato-

rum uníversítas« (Doc, 286], Ale byl ješt jednou zmnn,
a to v odvolací pedloze, kde byl formulován takto: »Umca
€st sancta universalis ecclesia, quae est praedestinatorum
ujniversitas«, K tomu pak byl pipojen lánek další: »Univer-
salis sancta ecclesia tantum est una, sicut tantum est unus
numerus praedestinatorum* (Doc, 225)/ Hus odpovdl na
tento »blud« struné a pádn: »isancta universalis ecclesia

propriissime dieta secimdlujm Auigustinum* — »quae non
est pars ad aliam proprie dictam« (ibid,)- A ml pravdu
jak s hlediska vlastního uení, tak s hlediska uení sv, Au-
gustina! Víme, že nejvnitrnjšími nervem uení Husova
o církvi byla myšlenka, že církev a Kristus navzájem se

doplují a, jsouce spojeny, tvoí jedno mystické tlo.
Tato církev jest jedna (una) a obecná (universalis), pedn
proto, že jest snoubenkou Kristovou objímající veškeré po-

kolení lidské; za druhé proto, že jest tlem Kristovým, ve

kterém se rodí všichni dobí a spravedliví od prvního až

do posledního; za tetí proto, že jest královstvím božím,

jež Kristus byl založil, S tohoto stanoviska Hus pevn
vil, že církev jako mystické tlo, utvoené a žijící Kri-

stem, zvané také nejvyšší stvoení Kristovo, jest opravdu
jediná, krom níž není žádné jiné. Jest to celek, a ne ást,

a celek tak dokonalý a svrchovaný, že nic sourodého ne-

mže býti vedle nho kladeno. Myšlenka, že mimo tuto cír-

kev (nevlastn a neblaze zvanou »potem predestinova-

ných«) byla jiná stejná církev, t, j, jiné mystické tlo Kri-

siovo, musila se Husov mysli zdlálti absturdní blasfemií,

kterou nemohl pijmouti, tak jako by nemohl pijmouti, že

byli dva Kristové, že jsou dva bohové a p. Naproti tomu
Pále, jak víme, tvrdil, že svatá církev obecná jest trojí,

t, j, církev predestinovaných, církev bojující a církev ím-
ská. To Hus pipustiti nechtl a nemohl, a proto, pro vr-
nost pavlovsko-augustinskému pojmu církve svatých, jejž

byl pijal za svj, zamítl odpísáhnouti inkriminovaný lá-

^ Odsouzen byl lánek v tomto znní: »Unica esit sanota univer-

salis ecclesia, quae est praedestinatorum universitas«. (D e n z." 627).

Kybal, Ueni M. Jana Hosii. 18
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nek ... Co se predestinovaných týe, víme, že Hus slova
»numerus praedestinatorum« pojímal v ryze ethickém smy-
slu na masto slov o sboru svatých, vyvolených nebo spra-
vedlivých, jichž také užíval zpravidla v eských spisech.
A z toho, co jsme o predestinaci vyložili výše, jest ne-
sporno, že onmi slovy nemínil »numerus certus« nkolika
osob, které bh od vnosti byl vyvolil a kteí jsou jako
»vyhejkaní mazlánkové. jimž nic škoditi nemže, ani nej-
vtší niepravosti«/ nýbrž ideální sbor všech vyvolených,
cd prvního svatého až do posledního, jenž dokoná poet
vyvolených, jakož uil sv, eho.- Pes to zdá se, že práv
slova »numerus praedestinatorum« byla koncilu dostate-
nou píinou, aby lánek odsoudila, nebo snadno se mu
mohlo namluviti, že Hus tím popírá i skutenou církev, za
jejíhož pedstavitele koncil se ml, Hus zase nechtl slova

ona opustiti, ponvadž jimi ode dávna vyjadoval myšlenky,
jež mu byly drahé, nehled k tomu, že to byla vlastní slova

sv, Augustina.

Také budiž zde strun poznamenáno, že Hus se do-

volával pro svou thesi o jediné svaté církvi universální

autority sv, Augustina úpln správn. Nejen na uv. míst
(Sup. Joh,], nýbrž i jinde církev u sv. Augustina znamená
v nejširším slova smyslu spolenost spravedlivých všech

as a míst a tato církev sluje i u sv, Augustina tlo Kri-

stovo,^ Jest to církev skuten universální, asov i místn,

v níž církev pozemská jest jen ástí.* V užším smyslu ro-

zeznává sv. Augustin církev bojující, trpící a vítznou a

^ L e n z, Uení 98,
" Víz výše sir, 209.
' »Corpus autem eius (Christi] est ecclesia, non ista aut illa,

sed toto orb diífusa; nec ea, quae nimc est in hominibus, qui prae-

sentem vitam agunt, sed ad eam pertinentibus etiam his, qui fuerunt

ante nos, et his, qui futuri šunt post nos usque in finem saeculi«. —
In enarr. Ps. 56, 1. Cit. S p e c h t, Die Lehre von der Kirohe nach

dem h. Augustin, 1892, sír. 2. — Cf. S e e b e r g, Lehrb. d. DG. II.'

1910, str. 416 sq. — E. T r o e 1 s c h, Augustin (H. Bibl. 36). 1915,

str. 26 se
* Cf. Enchiridion, ed. Scheel (1903), 56: »Quae tota hic acci-

pieaida est non solum ex parte, qua peregrinatur in terris, . . . vernm

etiam ex illa, quae in coelis est semper . .« Dále: »Templum ergo dei,

hoc est totius summae trinitatis, sancta est ecclesia, universa in

coelo et in tcrra«. (Str. 36—37.)
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V nejužším smyslu církve partikulární, jako jest východní,

západní, ímská, africká atd,^ Vlastní pojem církve jest

u sv. Augustina stejn ethicko-supnanaturální jako u Husa,^

Krom definice byly v Kostnicí souzeny i jiné vty
o církvi predestinovaných, které nutno kriticky probrati.
Vcn sem nejprve náleží lánek, jejž Pále vytkl na míst
12. Zní takto: »Ecclesia praedestinatorum, sivé sint in

gratia sivé non secundum praesentem iustitiam, est articu-

lus fidei, et ilíla non habens maculamj neque rugam, sed est
sancta et imm-aculata et illa est, quam Christus vocat suam,«
Hus k tomu uvedl, že jeho formulace jest jiná a z ní že
vysvítá, že církev na onom míst (jest to svrchu uvedený
passus z c, 7, De eccL) znamená všechny predestinované,
o které teba viti, že jako nevsta Kristova jest na konec
(finaliter) svatá a neposkvrnná; a tato sv, církev že ovšem
jest objektivn lánkem víry podle slov symbolu: »Credo
sanctam ecclesiam catholicam«, O ní mluví sv, Augustin,

Jeroným, eho a jiní uvedení na poátku traktátu o církvi.^

Tento lánek byl Husovi pedložen ve slyšení z 8. ervna
fl, 8) a glcsátor k nmu mimo uvedené správn dodal, že

pro tuto definici se nevyluují dv jiné ásti distinkce

o církvi v téže 7, c, položené (t, j. vících a církev smíšená
z predestinovaných a pedzvdných) a odtud že teprve

jest zjevná plná mvšlenka mistrova o tomto 'lánku,* Než
koncil tchto distinkcí nepipustil a odsoudil vytenou de-

finici jako bludnou (v i, 6.), pes to, že Hus upozornil, že

jest to míniní sv. Augustina, Sup, Joh,, Enchir,, Sup, Ps,,

De dcctr, christ,'', a pes to, že tím oividn Husovu my-
šlenku znásilnil,'^ Patrn ziaráželo otce, že tuto nejvyšší de-

finici Hus prohlásil za lánek víry eliminující zdánliv po-

jem církve ímské,' a mioh'li vdti, že Hus v pvodním

' S p e c h t, 1, c. — Podobn Hus mluví o partikulární církvi

pražské, v. výše odst. 31.

Cf. Troeltsch, li. c.„ 29. — Srov. podrobnji níže.

' Doc. 207—206.
' Doc. 289.
' Doc. 226.
" Denzinger'" 632.

Srov. stillisacj Gersonovu (Doc, 186, i, 12): »Quod sóla

ecclesia ccntinens Draedestinatos et bene viventes est universalis
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spise nededukoval tohoto lánku pímo ze symbolu, nýbrž
z uvedených slov sv, Pavla k Efez, 5, 25-27, Koncil nemohl
ovšem odsouditi sv. Pavla, a proto osekal lánek Pálv
o slova Pavlova, ímž znásilnní Husovy myšlenky doko-
nal,^ Ironie osudu chtla tomu, že koncil odsoudil tu záro-
ve vlastního žalobce Pálce, který ve svém spise o církvi

také tvrdil, že »církví, o níž jest e v symbolu apoštol-
ském, rozumí se církev pcdzízených,*"

Další lánky o predestinovaných jsou tyto: i. 7.

»Praedestinatus non rpotest finaliter excidlere«; i. 8. »Quem-
líbet praedestínatum criminosum plus diligit Christus,

quam' aliqucm praescitum, in quacumque gratia sibi pos-
sibili fuerit«; i. 9. »Praedestinati habent radicalem gratiam,
a qua non possunt excidere« ;i i. 10. že »nemo nisi praede-
stinatus tempee suo sine macula vel sine ruga est mem-
bruim illirus eccliesiaje«

,^

Hus odpovdl k i. 7,, že PáLe pemnil jeho
myšlenku, nebo v c, 3, De eccl, se praví, že predesti-

novaný nemže na konec vypadnouti — z milosti prede-
stinace k životu vnémíu, tak jako sv, Pavel nemohl na
konec z milosti té vypadnouti, by na as pronásledoval

kesany, V tomto složitém smyslu jest proposice podle

Husa správná, nebo tak mluví asto Písmo i svatí obecn.*
K i, 8, Hus uvádí píslušný výrok z c, 4, De eccl. a z nho
uzavírá, že bh se své strany nekonen miluje predestino-

vané i pedvedené, jako své tvory, ale pece více miluje

predestinované, nebo poskytuje jim vtší milost ili vtší

dar (život vný), jenž jest znamenitjší než pouhá milost

podle pítomné spravedlností.^ Dležitá jest také po-

ecrclesia, cui debetur obedienitia, et non illa Romana, quae aliorum

magistra male nominatu!r«, — Podle Gersona jest to blud,
^ V definitivním znní byla vynechána slova; »et illa est non

habens maculam neque rugam, seid est saaota et immaculata, et illa est,

quam Christus vocait suam*. Že by Huis ml církev za sbor predesti-

novaných, i když tiito nejsou v milosti rposvcuijící, je nemyslitelno,

a Hus to ml v poslední odpovdi vytknouti.
^ Sedlák, Pálv spis, str. 11, pozn. 1.

' Doc. 206.
* Doc. 206. — Z Písma mohl míti Hus na mysli hlavn 1 Kor.

13, 8: »Caritas nunquam excidit«. — Sedlák, Proces Kostnický, St.

t. V. 14. sám oiznává, že tento lánek má smysl obrý,
' Doc. 206.
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známka Husova, že bh více miluje zloinného predestino-
vaného než pedvedeného jsoucího v milosti »quoad fina-

lem perseverantiam«, což znamená, že bh predestinované
více miluje práv proto, že setrvají až do konce v milosti

a tím si zaslouží vné blaženosti. Obojím výkladem Hus
svj výrok zmírnil do té míry, že nebyl odsouzen,^ O i, 9,

Hus poznamenává dodatkem, že predestinovaní mají radi-
kální milost, ze které nemohou vypadnouti, akoliv na as
mohou se zbaviti milosti posvcující. Tak píše doslova v c.

4, De eccl, a tím- se jeho výrok jeví správný,- I, 10, vzta-
huje se oividn na církev pedestínovaných v konené její

podob a opírá se o názor, jenž jest locus communis bi-

blické theologie, že nikdo neví, zda jest predestínovaný
k vné sláv, ili že nikdo není si jist svého spasení, a proto

musí v dobrém setrvati alž do koince,^ Nejllepším dkazem,
že všecky lánky (7,, 8., 9,, 10,) byly vybrány libovoln a
inkriminovány nesprávn, jest, že se pi slyšení scvrkly na
jediný lánek formulovaný v tomto znní: »Praedestinatus,

non existens in gratia seoimdum praesientem iustitiam, sem-
per est membrum sanctae universalis ecclesiae,« s nálezem:

»Error, intelliéendo de omni praedestinato.«* Ale i toto

znní jest nepravdivé, ponvadž Hus výslovn uil, že

smrtelný híšník na as híchu sám se z církve vyluuje,

V poslední redakci nálezu lánky ony se objevily jen pí-
vskem ke lánkm o pedvedených v této form: »Praesci-

tuis, etsí aliquando sit in gratia secundium praesentem iu-

stitiam, tamen numquam est pars sanctae ecclesiae, et prae-

destinatus semper manet membrum ecclesiae, licet ali-

quiando excidit a gratia adventitía, sed non a graiia prae-

^ Sedlák, St. t. II. 14 podotýká, že i. 8 jest sice nadsazen

(ovšem ve \-Ylhanem znni Palcov), ale nelze ho zrváti bludným.
* Sedlák, 1, c, praví, že i. 9 jest o milosti posvcující bludný,

ale o milosti ipedzízení správný. Patrn tím míní, že bludné by bylo

tvr/zení, že predestinovaní nemohou vypadnouti z milosti posvcující.

Ale toho Hus nikdy netvrdil, pon\iadž podle nho i predestinovaný

mže na as smrtelným híahem zbaviti se posvcující milosti a

z církve se vylouiti,
^ Srov, výše str. 186—187. Nazývá-li Sedlák, 1, c, i. 10, ne-

pravdivým, iní to proto, že si neuvdomil uvedeného smyslu lánku.

* Doc. 287.
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destinationís,«^ Hus se spokojil poznámkou, že církví tu
rozumí »€cclesia catholica propriissime dicta«, a ostatek ne-
chal beze zmny, Bylo mu nad slunce jasnjší, že údem
této církve není pedvedený nikdy a predestinovaný vždy-
cky

;
je pece tato církev »numerus praedestinatorum,«

Dodatkem k tmto i, 7,-10. možno uvésti i. 27. ili

2., jejž Pálc vyps'al z Husova spisu proti nmu složenébo.

Zní takto: »Gratia praedestinationis est vinculum, quo cor-

pus ecclesiae et quodlibet eius membrum iungitur ipsi ca-

piti insolubiliter,« lánek jest spráVn uveden ze spisu C,

Pále (Opp, I. 257a, 321a, srov. výše str. 181 a níže str, 288),

a Hus jej odvoduje biblickými dvody, aby dokázal, že
pouto spojující tlo církve s hlavou Kristem není tlesné,
nýbrž duchovní. Ve slyšení dodal Hus »limitando«, že po-

jímá zde církev jako sbor predestinovainých,- lánek byl
potom vynechán,

K téže ad lánk, v nichž se výslovn mluví o prede-
stinovaných, lze pipojiti lánky, v nichž se tito míní ve

spojení s pedvedenými. Náleží sem: I. 2. »Nullus mortali

crimine maculatus est de ista ecclesia«, Hus jej vysvtlil,

že se tím míní zatvrzelý híšník (quoad finalem perseve-

rantiam), který pirozen nenáleží do Kristovy církve pre-

destinovaných,'' Tak to stojí v kontextu c. 1. De eccl. a Pále
Husv výrok, jejž i katolický badatel musí uznati za

»správný«*, zfalšoval. lánek byl potom vynechán, Cl. 3.

»Nulla pars ecclesiae ab ea finaliter excidet, eo quod prae-

destinationis caritas, quae ipsum ligat, non excidit«. lá-
nek byl pojat teprve do seznamu 39 lánk audienních,

avšak byv srovnán s tekstem (v c, 3), byl vypuštn z další

žaloby,"' I. 4. zní takto: »Nulla pars ecclesia^e umquam
excidit a corpore, sicut nec caritas ligans«, Pále tu opt
falšoval, nebo plný výrok Husv zní takto:'' >>Sic pur^a-

menta ecclesiae, scil, praesciti procedunt ex ea, non tamen
erant ex ea ut partes, cum nulla pars eius ab ea f i n a 1 i-

Doc. 225—22Ó.
Doc. 300—301.
Doc. 204.

Sedlák. 1. c, St. t. II. 14.

Doc. 287,

Cf. Doc, 205 a 287.
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t e r excidit, eo quod praedestinationis caritas

ípsam ligans non excidit, se. quoad f i náklem/ p e r s e-

verantiam, secundum apoštolm (1 Cor. 13, 8), et pro-

batur per apoštolm Rom. 8, 28-30, 38-39, « Kdežto tudíž

Pále piítá Husovi vtu, že žádná ást církve nikdy z tla
nevypadá, Hus uí zjevn, že toliko žádný úd skuten
predestinovaný nevypadá na konec z církve, t. j, že každý
predestinovaný, který až do konce v milosti vytrvá, jest na
konci údem predestinovaných, a to podle slov sv. Pavla,

1. c: »Nam quos praescivit, [hos] et praedestinavit confor-

mes fieri imaginis Filii sui , , , Quos autem praedestinavit,

hos et vocavit; et quos vocavit, hos et iustificavit, quos
autem iustificavit, illos et gl'orificavit,« Tento výklad jest

tak jasný, že komise musela uznati, že tu Pále piítá Hu-
sovi, eho tento nikdy neuil (totiž že by nikdo, tudíž ani

pedvedený, nevypadal nikdy z tla církve], a lánek onen
vynechala. Ale pro kritického ducha komise jest píznané,
že do definitivního nálezu (30 art.) pojala pece zadní ást
onoho lánku, nasadivši mu novou hlavu, tak že nový blud

Husv zní tu takto: i. 3. »Praesciti non šunt partes

ecclesiae, cum nulla pars ab ea finalíter excidit, eo quod
praedestinationis caritas, quae ipsam ligat, non excidit.

«^

Hus k tomu poznamenal, že tu opt míní se »ecclesía catho-

lica propriissime dicta«, t. j, sbor svatých, do kterého ovšem

pedvedení, kteí nevytrvají v milosti, náležeti jako ást
tla nemohou- — I. 5., jejž Pále Husovi vytkl, zní takto:

»Paulus secundum praesentem iníiustitiam, fuit blasphemus

et non de ecclesia, et cum hoc simul fuit in gratia secundum

praedestinationem vitae aeterniae,« K tomu náleží i. 6., ve

kterém se praví, že ani Petr ani Pavel, když hešili, nebyli

údy áblovými.- Tato otázka' byla spornou mezi Pálem a

Husem již r. 1412-3 a jest jen dsledkem rzného pojímání

milosti predestinaní. Kdežto Pále uil, že predestinaní

milost neiní nikoho spravedlivým, jsouc toliko vným
úradkem božím bez justifikaní moci, a že tudíž Petr a Pa-

vel, hešíce, byli po as hešení »prost nespravedliví«,"

' Doc. 225.

- Doc, 205,

^ Viz výše stir, 260,



280 II, O církvi a papeží. Idea cíkve,

Hus dsledn tvrdil, že milost predestinaní ospravedluje
»finaliter« a radikáln, tak že apoštolov Petr a Pavel,
jsouce predestinovaní a hešíce, byli stále spravedliví podle
milostii predestinaní, byf i nebyli spravedlivými na as
podle pítomné spravedlnosti. Naproti tomu Jidáš, jsa

pedvedený, nebyl nilkdty údem sv, církve obecné, byf i byl
apoštolem Kristovým^, Hus uvádí tento píklad pro ná-
zor, že lidé mohou býti ze sv, matky církve dvojím zpso-
bem: bu podle predestinace k vnému životu, jako jsou

všichni »finaliter sancti«; anebo podle predestinace toliko

k pítomné spravedlnosti, jako ti, kdož nkdy pijímají mi-

lost odpuštní hích, ale na konec nevytrvají,^ Dsledkem
toho Hus správn tvrdil, že Pavel, jsa utrhaem podle pí-
tomné spravedlnosti, mohl býti zárove v milosti predesti-

naní, a Jidáš, jsa apoštolem Kristovým, nemusel v této

milosti býti. Komise tento lánek vynechala a odsoudila to-

liko i, 6, ve znní, jež ve 3, slyšení bylo formulováno takto:^

»Sicut Paulus numquam fuit membrum diaboli, licet fecerit

quosdam actus actibus ecclesiae malignantium consimiles,

similiter Petrus, qui in grave incidit periurium ex permis-

sione domini, ut fortius resurgeret.« Tato formulace odpo-
vídá znní Husovu v De eccl, c, 3, kde se dodává: »nam
in peccata talia, ut dicit Augustinus, expedit praedestinatos

incidire,« Ale ani toto znní nezdálo se dosti bludným, a

proto v poslední redakci bylo upraveno takto: »Paulus num-
quam fuit membrum diaboli, licet fecerit quosdam actus,

actibus ecclesiae mialígnantium consimiles, «^ Hus k nmu
poznamenal, že tímto údem dáblovým rozumí se »praesci-

tus quoad finalem adhaerentiam«, ale koncil lánek zavrhl,

ponvadž zavrhoval všecky lánky o »praesciti«. Dogmati-

cky je tžko íci, pro byl koncilu bludem názor, že Pavel

nikdy nebyl údem dáblovým,* K témuž druhu lánk ná-

^ De ecd. c, 3, — Opp. I, 200a (248b),

' Doc. 286.

' Doc. 225,
* Len z, Uení, str. 254 praví, že katolík smí sice íci, že Pa^^l

pro budoucnost se nestal údem dáblovým, navrátiv se k Bohu, ale

nikoliv, že údem dáblovým nebyl, když kesany pronásledoval a

hubil, — Vzpomeneme-li, co Pavell sám o toimto pronásledování praví

(Gal, 1, 13—14; 1 Kor, 15. 9; Fil, 3, 6; 1 Tím, 1, 13). budeme k sv.
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ležel i. 11.: »Judas numquam fuit verus Chrísti discípu-
lus«,^ Husovi zdála se tato vta zcela korrektní, a to nejen
proto, že jí dosvduje obšírn sv, Augustin podle Písma,

-

nýbrž i proto, že Jidáš byl »praescitus«, a Hus se jeho pí-
kladu dovolával pouze na doklad these, že jest nepravdou,
že by každý klerik byl eo ipso ástí sv, matky církve, Jidáš,

akoliv byl vyvolen za apoštola Kristova, nebyl nikdy pra-
vým apoštolem, nýbrž byl vlk odný rouchem beráním a

vždy pleva a koukol, a to proto, že byl »praescitus«.^ lá-
nek pešel ješt do slyšení,* ale z koneného nálezu byl vy-

nechán.

Naproti tomu do rozsudku byl vsunut lánek o ped-
vedených, který Pále nevytkl, ale jejž za bludný »contra

oommunem doctorum acceptionem de ecclesia« oznail Ger-
son,^ Je to 6. i. z 3. slyšení tohoto znní: »Nuinquam
praescitus est membrum sanctae matris ecclesiae«,'' Hus
dovozuje tuto vetu) dloklady ze sv, Augustina (Sup, Ps, 36),

z Písma (Efez, 5, 25), ze sv, Bernarda (Sup, Cant, ser, 12),^

ale dležitjší jest jeho vta po oné proposici následující,

totiž že jest jen jedna sv, matka církev katolická od po-

átku svta, která, jsouc nesmíšena, bude po soudném dni

objata nravicí chot svého pro ustavinou lásku jeho; po-

nvadž pak tato církev nebude míti po soudném, dni jiných

úd, než které má anebo míti bude ped soudným dnem, a

ponvadž všichni spasení hodní po soudném dni jsou prede-

stinováni, proto Hus soudí, že žádný z tchto predestinova-

ných ped soudným dinem není pedvedený a tudíž že žádný
pedvedený není údem církve jakožto nevsty Kristovy.^

Tato vc byla Husovi zcela jasná, nebo vící, který ne-

vytrvá v lásce, nemže pirozen býti údem církve jako

mystického tla Kristova, které jest založeno láskou a žije

Pavlovi-Šavlovi milosrdnjší, zvlášt když uvážíme, že tu žaluje kon-

vertita sám na sebe,

' Doc, 206,
' I bíd, 206—207.
' De eocl. c. 5. — Opp. I.

' Doc. 288.
' Doc. 186.
" Doc. 288.
' Doc. 288.
' De ecclesia, c. 4. — Opp. I. 201b (250a).
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z lásky. Pes to lánek byl pojat do soudního nálezu i, 5.,

a to ve znní podobném i, 3.: »Praescitus, etsi aliquando
sít ín gratía secunduin praesentem iustítiam, tamen num-
quam est pars sanctae ecclesiae, et similiter praedestinatus
semper manet membrum ecclesiae, et similiter praedesti-
naius semper manet membrum ecclesiae, licet aliquando ex-
cidit a gratia adventitia, sedí non a gratia praedestinatio-

nis.«^ Hus k tomu opt podotkl, že se tu míní »ecclesia ca-

tholica propriissime dícta«, avšak lánek byl odsouzen. Kon-
cil tak uinil patrn pod vlivem 1, lánku Gersonova, ve
kterém bylo tvrzeno, že prý podle Husa žádný pedvedený
není ani papežem, ani pánem, ani prelátem. To byl Gerso-
ncvi blud ve víe i v mravích, odsouzený astji díve proti

Valdenským i proti beéliardm,- Hus sice doslova tak ne-

uil (proto pi odsouzení byl lánek upraven iinak]," ale

z opatrnosti byla zavržena i obecná proposice, že žádný
pedvedený není údem církve Kristovy,

30. Chceme-li správn a spravedliv posouditi toto od-

souzení Husova uení o církvi, musíme si uvdomiti dv
skutenosti: 1. skutenost historickou, pokud totiž Husovo
uení ohrožovalo nebo niilo pojem církve obecn platný,

a 2. skutenost dogmatickou, pokud Husovo uení bylo sku-

ten bludným.^ Hisitorická sikluteniOist jest tak dležitá a

zajímavá, že by zasluhovala podrobn jšího výkladu o tom,

jaká jest souvislost Husova pojmu s pojmem církve ve

stedovku vbec, a sípeciáln v dob velkého schismatu,

která nový pojem církve samoinn vyvolávala. Na tomto

míst spokoj ímie se však toliko vytknouti strun dogmati-

cké momenty Husova uení o církvi predestinovanýoh a tím

zodpovdti otázku, zda o pokud toto uení bylo správn
odsouzeno za bludné.

Odsouzené »bludy« Husovy o církvi pyredestinovaných

' Doc. 225—226.
= Doc. 185.

Doc. 226, i. lil. — Srov, též Doa 305, i. 2, a slova Husova

ibid, 306, 310.
* Jest tu ješt tetí skutenost — methddidká, pokud totiž od-

souzené lánky srovnávaly se písmem i duchem s pravým uením
Husovým. Tuto skuitenoist jsme v podsitat probraili v pedchozím
výklad.
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byly tyto:' 1. Unica est sancta uníversalis ecclesia, quae est

praedestinatorum universitas, (2, Paulus nunquam fuit

membrum diabolí, licet fecit quosdam actus actibus eccle-

síae mialígnantiumi consimiles.) 3. Praesciti non šunt partes

ecclesiae, cum nulla pars eius finaliter excidet ab ea. eo

quod praedestinationis caritas, quae ipsam ligat, non exci-

det, 5, Praescitus, etsi aliquando est in gratia secundum
praesentem iustitiam, tamen nunquam est pars sanctae

ecclesiae; et praedestinatus semper manet membrum eccle-

siae, licet aliquando excidat a gratia adventitia, sed non

a graitia praedestinationis, 6, Sumendo ecclesiam pro convo-
catione praedestinatorum, sivé fuerint in gratia, sivé non
secundum praesentem iustitiam, isto modb ecclesia est arti-

culus fidei, 21, Gratia praedestinationis est vinculum, quo
corpus ecclesiae et quodlibet eius membrum iungitur Chri-

sto capiti insolubiliter, (22. Papá vel praelatus malus at

praescitus est aequivoce pastor et vere fur et latro,) Tyto
bludy týkají se pedn milosti predestinaní a za druhé

podstaty církve (essentia ecclesiae).

Co se »predestinatianismu« Husova týe, nutno vy-

znati, že se strany katolické dogm^atiky dje se Husovi v ne-

malé míe kivda, která záleží v neporozumní vlastnímu

smyslu píslušného uení Husova. Zpravidla se totiž Hus

oaušáln adí k »predestinatiánm« rázu Lucidova (z f)

st.), Gottschalkova (z 9, st,) a Kalvínova, kteí pepína-
jíce predestinaci, vykládali ji jako pedurení nejen k ži-

votu, nýbrž i k híchu a k zatracení,- Z katolických theo-

log neJDrve Friedrich' vytýká Husovi, že uí vnosti
boží predestinace^ a tím vnému S' nemnitelnému osudu lidí,

následkem ehož dlí všecky lidi v tídu dítek božích a dí-

tek áblových ;' predestinace prý jest podle Husa milostí,

' Denzinger'' 627, 628, 629, 631, 632, 647, 648.

- Barmann' 458^—459 a etní jíní.

' Joh. Friedrich, Die Lehre des Joh. Hus, 1862, str. 8—12,

^ Fr, tu citujme Husovu vtu z tr, De eccl, c, 1 (Opp. I. 197a,

244a], že »deus orrunisciens , . . praeíinivit, quot homines finaliter šunt

salvandi«, jež ale ]e zcela nezávadná.

^ Fr. tu cituje Postillu (E. II. 118), ale práv nejdležitjší

slova následuijící vynechává. Uvádíme je níže.
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která se pipoiuíe k pirozenému isoucnu/ a toto vtluie
v mystické tlo, od nhož nemže býti oddleno. Pedve-
dený nemže býti nikdy údem sv, matky církve katolické a
jest nenávidn bohem; pítomná spravedlnost nemá pro
ceny, nebo pedvedený nenáleží k církvi; do ní náležejí
jen oni predestinovaní, které Kristus byl svou krví vykou-
pil. — Tento výklad jest hrub jednostranný a nesprávný,
zejména v základní premisi, že by predestinace byla boží
vlí (úradkem) a Kristovým vykoupením omezena jen na
nkteré vyvolence, kdežto ostatní jako pedvedení byli by
pedem a bez ohledu na posvcující milost odsouzeni k za-

tracení, Friedrich sám musí piznati, že predestinace podle

Husa dje se toliko »virtute meriti Christi«,- a nemže do-
kázati, že by Kristovo poslání nebylo universální, nebo
výrok o Kristovi jako predestinovaném ženichovi církve^

svdí toliko thesi o svatosti církve a niemu jinému.

Ostatn ml-li Kristus založiti njakou spolenost církevní,

musel virtuáln omeziti ji na svaté a spravedlivé a tím dáti

jí konkrétní podobu, by i potenciáln ml a chtl spasiti

veškeré lidstvo. Rozhodující je, že Hus v zásad nikoho ne-

vyluoval z církve a z možnosti spasení. Mimo jiné svdí
proto práv ono místo z Postiliy, jež Friedrich uvádí, za

doklad Husova tídní veškerého lidstva ve dv nehybné a

nemnitelné tídy, ve tídu spasenc a ve tídu zatracenc.
Zní doslova takto: »Tu vz, že vešken lid dlí se na dvé,

tak že jedni jsú synové boží a druzí jsú synové áblovi; tak

od prvnieho lovka až do poslednieho každý aneb jest syn

^ Uvedeniá silová znjí na ipísluišném míst (C. Stan. — Opp,

I. 2681b, 335ib) : »quia oorpuis mysticum est, quod super csse naturale

superaddit gratiam praedestinationis*. Znamenají-li tato slova, že pre.

destinace jesit »eine Gnade, welche zu dem natiirlicihen Sein hinizu-

gefíigt wirid«, rozhodne každý soudný tená sám!

Celý výrok Husv zní (De ecd., c, 14, — Op^). I, 222a, 277a):

Vrnému kesanu staí viti jaiko lánku víry o církvi, »quiod sit

uma universitas fidelium praedesitinatoruim salvanda virtuite miti
Christi, qui est caput illiius ecolesiae sanctae catholicae , , .«

' Viz výše str, 205 (De eccl. c. 2. — Opp, I, 198a, 246a). Rovnž
tak nuitno rozumti slovm v In epist, canon, (Opp, II. 155b, 243b
(244a), že »per Christi ad patrem perfectam obedientiam totus mundus
secundum partem praedestinatam recuperavit vitam«. Je to predesti-

novaná ást sa-^ta, »quoad íinalem perseverantiam«.
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boží, aneb syn dáiblóv: boží vyvoPením k spasení ai nyníe
[ve as] milostí, dáblóv hiechem smrtedlným a

zvMšt k o n e n ím n e k á n í mi, Avšiak každý, j elíkožto

stvoen jest od boha, jest syn boží; protož všichni iekáme:
»Ot€ náš,« neb každé stvoenie, jelikožto jest od boha,

jest dobré a pošlé od oto svtlosti. Pak nad byt od
boha daný nkteí mají milost boží, kterážto po-

chodí od slova božíeho, aby lovk z milosti slyše

slovo božie, slúžil mile bohu otci, A slovo božie jest pravda,

neb v duši hnutie od boha, aby lovk nade všechny vci
boha miloval a jemu mile slúžil; a tak synové boží slovu

synové pravdy- A zpit sllovo áblovo, jimiž sé synové jeho

rodie, jest lež, neb hnuitie v duši, aby llovk lži sé držal,

dhýle s od cesty pravdy, A tak pravá jest e Kristova:

»Ktož z boha jest, ten slovo božie slyší; protož vy neslyšíte,

neb z boha nejste« ... A tak již ukázáno jest) z ei Kri-

stovy, že z boha ten l'ovfc nenie milostí, ale brž z ábla
zlostí, kterýž slova božieho duší neslyší. , }

Tato slova o tom, jak každý pvodn syn boží stává
s e svou prací synem božím do posledka nebo synem á-
blovým, vyvracejí nejzetelnji celou konstrukci o Husov
domnlém' predestinacianismu, již Friedrich první byl se-

stavil,^

^ Erben II. 118 (Postilla). Je zajímavo, že rozhodující ást
toihoto ipassu jeat Husova, nikoliv Viklefova,

^Friedrich 11 ješt podškrtuje, že bh podle Husa prý

chce míti pedvdnóho v ohni pekelném, a predestinovaaiébo ve

vné blaženosti, Zaipomíná opt, že uvedené místo v De eccl. c. 4

(Opp. I, ŽOlb, 250b) zní úp^lnji, než on uvádí, a že Hus v dalším

praví, pro bh pedvedené nenávidí a vyluuje z církve; »Unde
quia praescitorum s u p e r b i a, eo quod deum Oidiímt, ascendit

semper post finalem impoenitentiam, non suni de corpore

Christi.« Podobné zamlování je ve výtce, str. Í2, že prý podle Husa
pouze predestinovaní jsou mystiokým tlem, jež Kristus byl vykoupil

svou krví z nejvtší lásky. Hus praví ve sk'urt;enosti toto (De eccl.

c, 1, — Opp, I. 19Tb, 245a) : »Ex íam dictis sanctorum plane elicitur,

quod sancta universalis ecolesia est numerns ominium praedestina-

toTum et ooirpus Cihristi mysticum, cuius ipse est oaput, et s p o n s a

C h r i s t i, quam ex dilectione maxima redemit suo samguine, u t

possideret eam gloriosam finál iter,« Závr, jejž Fried-

rich iní o Husov predestimcicianismu, jest stejn nesprávný, jako

fantastický. Zní taltto: »Er (Hus) kenmt eigentlich gar keine allge-

meine Erlósungsrfnade, der gegeniiber jeder Mensoh gleichiberechtigt
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eský theolog L e n z snažil se pochopiti a vyložiti

uení Husovo o predestinaci spravedlivji a plnji. Pipou-
ští, že Hus, jako domnlý stoupenec sv. Augustina a sv,

Tomáše, snáší se s katolickou církví v tchto pravdách
o predestinaci; 1, že jsou nkteí od vnosti predestino-
váni k životu; 2, že predestinovaný bude dojista spasen;
3, že nikdo o sob nemže tvrditi, le bh jej o tom zpraví,

že bude spasen, O pedvedení souhlasí pak Hus s katolickou
církví v tom, 1, že i tato úada jest od vnosti v bohu; 2,

že nikdo nebude zatracen le pro hích. Ale nekatolický
jest podle Lenze Husv názor o nesmírném, a nevyzpytatel-
ném vlivu predestinace i pedvedení na osobnost lidskou.

Vliv ten záleží prý v tom, že s jedné strany predestinovaný,
a iní cokoliv a jakkoliv, zstává stále ve spojení s mysti-
ckým tlem Kristovým, nevypadaje z lásky boží, by i Kri-

sta zapel (jako sv, Petr) nebo na smrt vyznávae jeho

vydával (jako Šavel) ; heší-li predestinovaný smrteln, ne-

ztrácí synovství božího podle predestinace a zstává stále

údem mystického tla Kristova; jinými slovy, predestino-

vaní jsou jako »vyhejkaní mazlánkové«, jimž nic nemže
škoditi, ani nejvtší nepravost. Naproti tomu pedvedení
(praesciti) jsou jako ctrhánkové, toulajíce se na tomto

svt snad proto, aby ml bh na konec šlehati. Oni sice

nabývají boží milosti ospravedlující vpravd a skuten;
ale není to táž milost, kterou oplývají pedzízení, nýbrž

jiná daleko nižší, která není ani skuteným pátelstvím bo-

žím, ani opravdovým synovstvím podle pijetí. Pedvedení
jsouce zevnjší formou satanského temného tla, nevyvtí

se nikdy z objetí satanské íše, by i nabyli spravedlnosti

a doasné svatosti.^

Tážeme-li se po pramenech, na nichž se Lenzova theorie

o mazláncích a otrháncích zakládá, vidíme s podivením, že

jsou to celkem — dv miísta z traktátu De ecclesia, c, 5

(Opp, I. 205b = 255a) a c, 6 (Opp. I. 205a/b = 255a/b),

und von der er irn Bezug auf das Heil gleiohbeinflussí wáre, statt

ihrer schafft er vielmehr eine gar niaht exíistirende »Gnade der Pr;i-

destination.« (str. 121.) — Na další vývody Friedrichovy (cf. 72 sq,

o pomru predestinovaných a pedvedených k církvi) bude reagováno,

pokud nuitno, pi výklad o milosti a híchu,
^ Le n z, Uení, sir. 94—99.
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Z nichž první jest pejato doslova z Viklefa/ Nehled
k rznému výkladu tchto míst, zaráží, že i Lenz musí
uznati, že v Husových spisech jsou i jiné výroky, jež od-
porují uvedené theorii, jako že teprve po posledním soudu
zlí budou oddleni od dobrých a že píinou toho oddlení
bude konená zatvrzelost zlých; nebo že lovk stává se

synem áblovým smrtelným híchem; nebo že milost pre-

destinaní psobí ospravedlnní, jež Hus nazývá druhým
narozením; nebo konen že u Boha není pijímání osob a

proto nikdo nemá píiny k zoufání,- Kdyby Lenz výcho-

dištm Husových názor byl uinil tyto výroky, dospl by
zajisté k jiným dsledkm a nemohl by na dvou výrocích

z tr, De ecclesia budovati Husovu »celou soustavu o radi-

káln, základné a nikdy nehynoucí milosti z pedzízení«."

Znajíce tuto »soustavu« z podrobného výkladu výše polože-

ného,* spokojíme se poznámkou, že Hus sám v Kostnici vy-

svtlil a vyvrátil tvrzení svých protivník, že by uil abso-

lutnímu zstávání predestinovaných v tle Kristov a ped-
vedených v tle áblov. ' Také svrchu uvedený výrok z Po-

stilly vyvrací dokonale Lenzovu výtku z absolutní prede-

stinace nebo reprobace, V obojí otázce Hus uil v podstat

nezávadn, Spornou byla toliko aplikace predestinace a re-

probace na údství církve, jak nyní uvidíme-

S dogmatického hlediska jest v odsouzených láncích

nejprve pororuhodný lánek 21., že by predestinaní milost

spojovala nerozlun údy tla Kristova s hlavou. Katolická

nauka tohoto úinku predestinace implicite nepiznává, ne-

bo ona uvádí, že úinky predestinace jsou toliko nadpiro-

zené milosti vnitní a zevnjší, kterými bh lovka úinn
povolává k víe a k úasti na spasení v Kristu [vocatio),

dále milost ospravedlnní (iustiíicatio) spolu s milostí v>'-

trvalosti (perseverantia finalis] a posléze milost nebeské

blaženosti fíílorificatio] ; k tcmu pistupují ješt jiné mi-

losti a opatení boží podporující spasení predestinovaných

podle slov k ím. 8, 28: »Diligentibus deum omnia coope-

' Cf, Loserth, 176—177. — Srov. Sedlák, St. 1. II, 433.

- Lenz. 97—99.
M b i d. 97.
' Viz výše § 12.

' Víz výše § 29.
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ratur m bonum, «^ O úinku predestinace jako unifikanílio
principu církve katolická dogmartikai neuí nieho, ponv^adž
vbec predestinaci penáší na dosažení vného spasení
prostedkem milosti boží a eliminuje ji z uení o církvi.

Pes to odsouzení Husova názoru zakládá se na nedoroz-
uimlmí a', by i sliovn bylo správné, odporuje dutohu Hu-
sovy nauky o církvi, Všimneme-li si totiž blíže inkrimino-

vaného výroku, vidíme, že »gratia praedestinationis« ne-
znamená nic více než »charitas Christi (dei)«, o které

mluví ap, Pavel v ím, 8, 35 a 39, jehož slova Hus výslovn
uvádí s tímto jasným dodatkem: »Ubi non dubium, quin
m^emibrum ecclesiae, apostolus, loquitur pro omnibus mem-
brís ipsius ecclesiae, quae šunt charitate dei, quae est prae-

destinationis ^ratia, cuím* Chrisito apíte colligata.«^ Vzpo-
meneme-li, že i všude jinde Hus zakládá jednotu církve

pedevším na lásce boží,^ a uvážíme-li, že pouto predesti-

nace ve vlastním slova smyslu penáší se na jednotu církve

v budoucnosti, kdežto v pítomnosti uznává za pouta víru,

ctnosti a lásku,* poznáváme jasn, že Hus v podstat ne-

' Cf, Scheeiben-Atzber ger, IV. 1, str. 261—264. — S i m a r

ir, str. 661—663.
' C. Páile. — Opp, I. 257a (321ia),

^ Cf. Expl. Car, Opp. II, 83a (131a): »ecolesia est congregatio

in ciharitate dei aliquorum hominum*.— Ib i d. 91b (HSb): »fun-

damentum sípirituialis aedificii est amor*. — In ep, canon, 210b/211a

= 339a/b: »Unionem habet (Christus) cum sponsa sua ecclesia et cum
suás membris in caritate*. — Enarr, Ps. 300a (402a): »non somt

memibra oorporis Christi mystici, quia deficiunt a vinculo chari-
tatis, sed šunt memibra mortua«. — De ecclesia, c. 1. Opp. I. 197a

(244b): »sancta ecclesia catholica , . - a m o r e Spiritus Sancti Christo

matrimonio perpetuo copulatur« (totéž v Elucid. Opp. I. 50b = 63b),

a dále: »eoclesia militans et triumphams unitae šunt vinculo c h a-

ritatis«. — Ibid. c 4, 201a (249b): »Et sic tota ecclesia sancta

aathoHica semper habuit et habet Christum caput, a quo non potest

defícere, cum sit -sponsa charitate penpetua ipsi capiti colligata«.

Dále ibid. 201b (250a) o »verum matrimonlum ex charitate perpetua

Christi con«entientis ad divinas nuptias«. — Dále opt o charitas jako

»vinculum et per consequens uniio cum Christo« (202b = 251b).

O »vinculum a iuvamen charitatis«, v. Elucid. fidei. Opp, I. 51a (64a).

* »Unitas autem ecclesiae catholicae comisistit in unitate p r a e-

destinationis, oum singula eius membra šunt unum praedesti-

natione et in unitate beatitudinis, cum singuli eius filii šunt íii beati-

tudine finaliter uniti. In praeseniti e t i a m eius unitas consistit in

umítáte fidei et virtutum et in unitate charita tis (cf, Augu-
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uil niemu závadnému, Chyboval-li Hus tím, chyboval ne-
pravým nebo zbyteným užíváním slova »praedestinatio-
nis gratía« místo prostého »charitas«, ímž nedorozumní
bylo zpsobeno, Hus sám ve slyšení z 8, ervna 1415 vy-
svtloval svj výrok »a potiori«, prav, že, omezuj e-li se

pojem církve na shromáždní ili obec predestinovaných,
musí se každý úd této církve a samo tlo nerozlun spo-

jovati s hlavou milostí predestinaní,^ Tento výklad jest

píliš generický a také píliš logický, ponvadž z pijatého
nového pojmu dedukuje zárove nový znak, a obojí jest

jen opisem starých pojm. Husova »convocatio praedesti-

natorum« jest biblické »corpus Christi mystícum:«, a »vin-

culum gratíae praedestinationis* není nic jiného, než »vin-

culum charítatis«, o které se autor vyjádil mimo jiné" vý-

raznými slovy v eském Výkladu víry, prav: »Té cierkvi

svaté hlava jest Kristus, neb jest najdóstojnjší lovk; a

všichni vyvolení jsú tlo, a každý jest údem, a každý ten

úd jest lásku své matei i každému bratru jako živu
žilú pivázán, kterážto žíla se nepetrhne, jakož die

sv, Pavel, že láska nevypadne. «^ »Charitas« a* celé podo-

benství o tle Kristov je pak dokonale katolickým zname-

ním (nota) jednoty církevní,* a s toho stanoviska dlužno

míti uení Husovo podle jeho pravého ducha a smyslu za

pravovrné.

Tento výklad o smyslu Husovy predestinaní milosti

má zásadní dležitost i pro pochopení vlastního- pojmu

církve jako obce predestinovaných, který byl v Kostnici

odsouzen v nkolika láncích (1, 3, 5, 6,), Vzhledem k to-

mu, co jsme uvedli výše z Husovy obrany tohoto pojmu

slinus, Sup, Joh 17, 21; Ep. ad Dardamim; Efes, 4, 3—6].— De eoclesia

c, 2. — Opp. 1. 198b (246a). T a m ž e c, 3, 199a (246b—247a) autor

mluví -o »corpus Christi mysticum, i, e. sccretum, virtute capi tis

Christi et influentia regulatum, ac oompactum et connexum p r a e-

d e s t in a t i o n is vinoulo«, ale z následujících citát Ef. 1, 23, ím.
12, 5, Ef. 4, 12, 15—16, jakož i z posledních slov (augmentm corporis

facit in aedificationem sui in charitate) zjevno, že praedestinace zna-

mená tu opt lásku,
' Doc. 300—301.
' Viz. str. 288, pozn. 3.

' Erben I. 26. (Výklad víry.) Srov. výše str, 223.

* Cf. Hettinger', 509—510.

Kybal, Uení M. Jana Hasa. 19
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církve jako »ecclesia propriíssime dícta«, mžeme zde sou-
hrnn íci, že jej koncil odsoudil v pedpokladu, že Hus
popíral reální církev nebo že tuto omezoval na pouhé vy-
volené a dobré. Tak chápají a schvalují odsouzení Husova
uení o církvi i dnešní katolické doématiky^ ,ai speciální
spisy katolických theolog, Z tchto staí uvésti spisy dvou
eských theolog, Lenze a Sedláka,- Lenz^ vykládá pojem
církve u Husa opt podle tr, De ecclesia" jako pojem- sboru
predestinovaných; údy této církve jsou pouze predestino-
vaní; v církvi (in ecclesia] jsou sice i pedvedení, ale ti

jsou plevou, by i byli ve stavu milosti, Lenz správn vy-
týká, že Hus neprávem applikuje podobenství o rybách,
svatb a j, pouze na církev predestinovaných^ & také
spravedliv poznamenává, že Husv blud o církvi vyplynul
z velkolepého názoru, jejž sob byl o církvi uinil. Avšak
katolický autor opt tu chybuje nejprve chybou metho-
dickou, vykládaje uení Husovo pouze podle tr, De ecclesia

a prohlašuje názory, které se s tímto traktátem nesnášejí,

na píklad názor o smrtelném híchu, za nedslednosti
a protimluvy. Není to poínání methodicky správn, po-
nvadž ped spisem o církvi, jenž jest pejat z Viklefa a

byl napsán akcí proti pemrštnému papalismu Pálovu a

Stanislavovu, napsal Hus jiné spisy, ve kterých vykládá
svj názor o církvi, jakož iní v mírnjší form i v ne-

polemických spisech pozdjších. Vzhledem k »limitacím« a

a »glossám«, jež Hus v Kostnici inil pi spisu o tr. De
ecclesia, jest nutno pi výkladu o pravém názoru o církvi

vycházeti z onch jiných spis a jimi interpretovati Husovy
vývody obsažené v tr, o církvi. Po stránce vcné Lenz ne-

právem namítá, že se údové církve pedzízených neznají

a že tudíž poslušenství církve jest nejvtším tyranstvím.

^ Hettinger 476, — S i m a r IP 670. — S c h e e b e n-A t z-

beréer IV, 1, 290 a j.

' Z jiných srov, Friedrich, 13 sq., který uznává, že Hus ml
pojem nejen neviditeiliné církve predestinovanýah, nýbrž i pojem církve

viditelné, jež jest nutnou podmínkou církve neviditelné; jen vytýká,
že Hus nedsledn pedvedené z církve vyluuje a zase do církve

pijímá,
^ Lenz, Uení 21—30,
* Z De eccl. uvádí c, 1, 2, 5. Také cituje Výklad Šalám. c. 6. L. c,

" Podobn viz výše str, 247,



Nesprávnost ústidlku Lenizova a Sediláikova o uení Husov. 291

ponvadž Husova predestinace »quoad iu)stítiam« í »quoad
)íIoriam« nevyluuje reálních známek ani prostedk nut-
ných k dosažení cíl církevního sboru, jako jsou na p.
svátosti a pikázání boží. Krom toho Lenzovo srovnávání
mezi Husem a sv. Augustinem ukazuje práv zeteln vzá-
jemnou jejich podobnost, jež byla vytena výše^ a jež spo-
ívá pedevším ve spoleném nadnášení pojmu církve na
pojem nebeské ideální íše, jejíž pouhou, a integrální ástí
jest pozemská církev, spojená poutem lásky se svým Vy-
kupitelem a zakladatelem, I sv, Augustin vykládá Efez, 5,

26-27 na církev zvítzilou, rozeznává údy z církve a v církví

a popírá, že by híšníci byli duchovn živými údy, '

Sedlák se odchyluje od posavadních theolog katoli-

dkých, prohlašuje s pozoruhodlnou neodvisíos ti, že blud
Husv není v jeho názoru o cíkvi predestinovaných.
Theologické spekulaci nic prý nebrání, aby nepojímala
všecky pedestínované jako njakou spolenost ili církev,

jako inili PaiLe i Sta<nisl'av. Blkid prý je však v tom,

že Hus církev svatou prohlašuje výlun za souhrn ped-
urených a že na tom základ chce budovati i zízení cír-

kevní. Tím jest ovšem viditelná církev bojující i její auto-

rita popena . ,
,- S tímto výkladem nelze souhlasiti. Kato-

lická dogmatika nepipouští v žádném pípad (tudíž ani

v theologické spekulaci) pojímati predestinované jako cír-

kev, a s jejího hlediska jest predestinaciánský pojem ne-

jen Husv, nýbrž i Pálv a Stanislavv bludem. Podle ka-

tolické dogmatiky jest predestinace pouze pedmtem na-

dje a dvry s ohledem na ospravedlnní a blahoslaven-

ství, a nemže tudíž býti pedmtem žádné theologické

spekulace s ohledem na církev," Sedlák zbyten pipouští

' Viz výše sír. 246, 274—275.

-'Sedlák, Ml. Jan Hus, str. 374.
' Cf, S ahe eben-At z b er ger IV, 1, str. 265: »Im allgemeinen

bleiibt sonach die Prádesitination fiir den Cbrisiten nmr Gegenstand der

Hoffnung und des Vertrauens, und nioht minder des Flehens u. Betens.«

Podabn Simar ^^ str. 661, oba mluvíce o nejistot predesti-

nace. — S ohledem na církev staí uvésti slova kard Bil lota, S. J.,

TracLatus de ecclesia Chxisti P 1909, str, 274, kterými doprovází názor

Husv o cíkvi predestinovaných, ale která se lépe hodí na predesti-

nacianism Pálv. »At secundum hanc opinionem sequeretur Ecclesiam

TLon solum esse penitus invisibilem, verum etiam nulla onuiinoi realitate
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tuto možnost spekulace jen proto, že tak inili Pále a
Stanislav, nebo názory tchto odprc Husových nemají
pece oné prkaznosti, aby mohly býti inny kriteriem
pravovrnosti nebo bludnosti. Ostatn Sedlák sám si od-
poruje, nebo na jiných místech pojímá Husv pojem církve
predestinovaných jako oividn bludný,^ Že by byl Husv
blud v tom, že církev svatou prohlašuje výlun za souhrn
pedurených, jest, jak známo, výtka Pálova (u nhož jest

však správnji formulovánta, že jediný soiuhim pedurených
jest církví svatou)," avšak jest nepochybno, že koncil za
blud ml nikoliv jedinou svatost církve predestinovaných,
nýbrž predestinovanost církve svaté, ili názor, že není jiné

církve mimo církev predestinovaných,^
Tážeme-li se na konec, zda koncil odsoudil Husovy

lánky o církvi predestinovaných dogmaticky správn i
nesprávn, musíme odpovdti, že podle písmene uinil tak
zcela správn. Bylo již výše poznamenáno, že koncil ne-
mohl pipustiti názor, že by jedinou svatou církví obecnou
byl sbor predestinovaných (i, 1 a 6), ponvadž se tím cír-

kev reální ilí bojující píliš zduchovovala, omezovala
nebo pímo anihilovala, pokud se neshodovala se svým
ideálem; zvlášt ar)plikace odsouzeného pojmu na církevní

ústavu jevila se koncilu nebezpenou a vyluování pedve-
dených z církve predestinovaných jakožto »jediné« církve

jevilo se naprosto nepístupným, Hus nadarmo se pokou-
šel svoje pojmy vysvtliti »liimitando«* a nadarmo prosil

v posledním slyšení o nové slyšení, ve kterém by vyložil

oonslare extra Deum, quandoquidem p r a e d e s t i n a t i o ut sic nihil

ponit in homine, sed est actus in ipso Deo manens. Et erte,

praedestinatuis esse potest etiam ille, qui adhuc secundaim praesentem
statum p a g a n u s est vel mahumetanus, et christianae religioni pei*

omnia extraneus. Unde, ut alia innumera absurda praetermittam, v i n-

c u 1 u m coUigans Ecclesiam et in unum corpus eam coaptans non
esset íorma actu et realiitcr membra afficiens, sed pura denomi-
natío extrinseca sub qua nemo ratione utens veri nominikS

societatem unquam in'íellexit,«
* Se d 1 á k 1, o., str. 185, 213: »CítÍcví , , , míní , . , církev predesti-

novaných, ale zabaluje blud ve formy pravovrnosti.* Cf. 230—231:

»Tato ást Husova programu (o církvi) jest úpln bludná.,.*
' Viz výše str, 256 si. a 271.
^ Srov. výše str, 273.
* Doc. 300.
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(declarare) svj úmfysl (intentio) v nkterých láncích,
zvlášt o papeží, hlavách a údech církve, v nichž protiv-

níci s ním »ekvivokují«, pojímajíce jeho výroky v jiném
smyslu, než on sám/ Také v poslední odpovdi Hus vy-
svtloval inkriminované lánky v jiném smyslu, než v ja-

kém byly souzeny a odsuzovány. Jest tudíž nezbytno
k této Husov »intenci« hledti a podle ní odsouzení
lánk posuizovati. Bychom i pipustili, že všetíky lánky
síVTchu uvedené v doslovném a holém znénií jsou bludné
a že byly právemi jako blu)d!né odbouizeny, pece sie

tím nezbavujeme (a-li chceme býti nestrannými životo-

pisci Husovými) povinnosti posouditi, zda byly bludné i v c

smyslu, jaký jím Hus podkládal, S toho stano-

viska budiž zde úhrnem eeno,- že Husovy názory samy
o sob a pokud nevyluují jiného pojmu církve nebo pokud
se týkají církve v nejširším slova smyslu, nejsou zcela

bludné. Jde tu o dv otázky: pedn zda jedinou jest cír-

kev predestinovaných, a za druhé zda pedvedení, i když
jsou v posvcující milosti, k této církvi náležejí jako pod-

statná ást, Hus tvrdil první a popíral druhou otázku, a

v obem byloi jeho uení odsouzeno jako bludné.

První these týká se církve v nejvlastnjším ili nejšir-

ším slova smyslu, I dtnešní katolická dogmatika, mluvíc

o cíir4cvti v nieijáiirším' slova smyslu (noitiio amtplissima) , defi-

nuje ji jako nadpirozenou spolenost všech tch, kdož,

a andlé, a lidé od Adama až do skonání svta, jsou spo>-

jeni v obec svatých pod Kristem jako hlavou, adherujíce

k bohu vírou v tomto život a blahoslaveným vidním na

konci.^ A rovnž v katolické dogmatice se dále vykládá, že

v tomto smyslu rozumí se církví nejen církev pozemská

^ Doc. 310. Za píklad Hus uvádí i, 4. ze spisu C. Pále z 3.

slyšení (Doa 301), že papež a preláti, jsouce pedvedení a stojíce

ve smrtelmých híších, nejsou pravými quoad merita, nýbrž jen quoad
officia.

Podrobn vc byla vyložena výše v § 29.

* »Ecclesia dei seoundum amplissimam notionem spectata est

supernaturalis societas seu civitas eorum omnium, qui sivé angeli, sivé

homines ab Adam usque ad oonsummationem sub capite Christo fide

in via, visione beatifica in termino adhaerentes Deo uniti šunt ad
communionem sanctorum,« — Card. F r a n z e 1 i n, S. J., Theses dc
ecclesia Christi, 1887, str, 8.
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smující k nejvyšší své dokonalosti a k poslednímu cíli,

nýbrž i církev dosáhnuvší již dokonalosti a oslavení. Uvá-
djí se slova Efez, 5, 25 (jež uvádí i Hus) o posvcené a
neposkvrnné církvi Kristov, a právem se upozoruje na
to, že o tomto spojení a souznaení církve »in termino glo-

rificationis« s pítomným stadiem pípravy asto mluví sv,

Aujíustin (jehož se také dovolává Hus),^ V symbolech se
ovšem tato širší církev liší od církve užší a má se na mysli
pouze církev pozemská, Kristem založená. Avšak to ne-
vadí, aby bohovda nepojímala církev také jako obcování
svatých ili uvedenou spolenost všech, kdož nadpirozenou
bohoslužbou adherují k bohu, nebo subjektem ob církve
jsou totéž. Tímto subjektem rozumí se jeden lid boží

(unus populus dei) ustavený pod hlavou) Kristem, ili

všichni, kdož pravou vírou náležejí ke hlav Kristovi, Zá-
kladem této society jest víra, resp, milost vykoupení v Kri-

stu, která ospravedluje vírou; nebo jako všichni lidé po-

dle pirození rodí se z prvního Adama syny hnvu, tak mi-

lostí vykoupení oživují se v Kristu a vtlují se v Krista jako

druhého Adama vírou, nadjí a láskou. S toho stanoviska

veškeré pokolení lidské, Kristem obnovené nebo obnoveno

býti mající, dlí se ve dva vky: ve vk ped Kristem, ve
kterém údy k hlav Kristovi se peformovaly, a ve vk Kri-

stv, ve kterém se formují vírou v Krista vtleného a jeho

hotovými zásluhami; v onom vku li^d boží (unus populus

dei) byl v t, zv, »oeconomia praeparationis«, v tomto jest

»in oeconomia perfectionis«. Ale vždy jest a byl to jeden

a týž lid boží, o nmž mluví žalmy a proroci, nazývajíce jej

syny Abrahámovými, Izraelem, Jeruzalémem) a Siónem,

K nmu posléze náleží i lid nebeský jsoucí ve stavu oslave-

ném a spojený s lidem pozemským obojí ekonomií skrze

tytéž zásluhy Kristovv, nebo v nebi víra a nadje pe-
cházejí pouze ve vidní a užívání, kdežto láska nikdy ne-

vypadá, nýbrž se jen zdokonaluje podle dokonalosti vidní.

Tímto zpsobem všichni vící od Adama až do konce

svta, zahrnuje v to vící na zemi, duše spravedlivé

v oistci a všecky svaté i andly na nebi, tvoí jednu obec

boží, jež jest nadpirozená svým povoláním, správou, blaho-

Mbid. 5, 7.
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slavenstvím, milostí a slávou a jež stojí pod jednou hlavou
Kristem, který podobn jako ve své osob má lidskou pi-
rozenost spojenou s pirozeností božskou, tak, jsa prosted-
níkem mezi bohem a lidmi a sám boho-lovkem, znovu
smíil vcí pozemské s nebeskými, O tomto smíení mluví
aip, Pavel Kol, 1, 18, nazývaje je jinde (Efez, 1, 10) shromáž-
dním v jedno všeho lidu v Kristu (recapitulatio in Christo),
jež se dokonává vykoupením padlého pokolení lidského na
zemi. To jest církev boží v nejširším slova smyslu, jež se

dlí podle trojího stavu, v jakém se nachází, na církev bo-
jující, oišující a vítznou, Sv, Augustin o ní asto mluví,

nazývaje ji jednou obcí boží nebo jednou obcí jeruzalém-
skou pod jedním králem, Kristem (In ps, 36, ser. 3; in loan,

tr, 45; ep, 102, lad, 49; de catechíz, rudib., cf, s, Th. 3.

tf. 8, a, 4); ,také sv, Pavel mluví o nebeském Jeruzalému
(Žid, 12, 22-24) a sv. Jan v Zj, 21, 2-5 vidí mésto svaté,

Jeruzalém nový, jenž sestupuje od boha & nebe a jest pi-
pravený jako nevsta okrášlená muži svému . ,

,^

Nuže, není nejmenší pochybnosti, že Hus, píše a mluv
o »ecclesia propriisime dieta secundum Augustinum«, mínil

tuto obec boží (una civitas dei) a tento lid boží (unus

populus dei), a následovn že jeho velkolepá idea svaté

církve obecné byla dokonale katolická. Je to v podstat
nadpirozená spolenost svatých nebo »communio sancto-

rum« v uvedeném slova smyslu. Tato církev v nejvlast-

njším ili nejširším slova sm,yslu jest vskutku jedna (una,

unica, i. 1) a jest lánkem víry (i. 6), Sporným není po-

jem a instituce této církve, nýbrž jen její konstituce, urí-

tji eeno, její forma ili »c a u s a formalis«. Kato-

lická dogmatika uí, že onu církev boží tvoí všichni roz-

umní tvorové, kteí nadpirozenými dary habituálními,

k posvcení náležejícími, jsou s Kristem spojeni; mezi t-
mito dary pro pozemšany (pro peregrinantibus in terra)

jest koenem a základem víra jakožto první habituální

disposice ke svatosti; korunou a vrcholem jest pak blaho-
slavené vidní (visio beatifica) jako poslední cíl sva-

tosti. Tyto dary jsou formou církve a mžeme je obecn
zváti svatostí, vyjadujíce tak konkrétn píinu infor-

' Ibid. 8—18.
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mu jící rozumné tvory. Odtud také tato církev sluje nadpi-
rozenou spoleností nebo obcováním svatých, pi emž
svatými nerozumjí se pouze ti, kdož byli na nebi a na
zemil nosvceni spolubydlícím Duchem svatým a habitem
milosti, nýbrž všichni vící, mezi nimi i híšníci zbavení
ospravedlující milosti. Takto víra jako první dispo-

sice k dokonalé svatosti pojímá se jako forma, kte-

rou vící posud neospravedlnní mají jméno svatých. Cír-

kev katolická zavrhuje názor, že by svatými jako jedinými

údy církve byli jediní spravedliví, láskou dokonalí a pre-

destinovaní . .
.^

Husv názor, že svatou církví obecnou ili církví boží

v nejširším slova smyslu jest »numerus praedestinatorum«,

jest tudíž nekatolický 1. potud, pokud se tím rozumí, že by
jediní praedestinovaní byli údy této církve, a 2. pokud
z predestinace vbec iní se »causa formalis« církve boží.

Rovnž jest nekatolickým vyluování pedvedených, pokud
jsou v posvcující milosti, z církve boží.' DkiŽTLo však hnied

dodati, že nekatollickými jsoiu práv jen omimésní slova

applikovaná na píliš pružný pojem církve v dob všeobec-

ného rozkladu církevního dogmatu. Nebo jinak eeno, ne-

katolickým jest Husovo tvrdošíjné držení se definice církve

jako potu predestinovaných, oné definice, která pohoršo-

vála jak otce koncilu pojímající církev obecnou jako obec

všech vících, koncilem representovanou, tak eské papa-

listy, zužující církev na papeže a kardinály. Vcn však

Husv názor o církvi predestinovaných bludným nebyl, po-

nvadž víme, že Husovi »praedestinati« nebyli nic jiného

než Augustinovi »sanctificati« a že základem tohoto posv-
cení byla ospravedlující víra láskou oživená a dar vytrva-

losti jako podstata predestinace samé. Vina odsouzení byla

T>odle toho na obou stranách: ma' stran Husa, který v pí-

lišné závislosti na sv. Augustinovi nechtl se zíci »limito-

vaného« a exklusivního pojmu církve svaté jako potu pre-

^ Fx aniz ell in, 17—18. — Je to speciáln uení Quesnelovo

zavržené papežskou bullou »Unigen;i]tuis« z 8, záí 1713, ap. Denzin-
ger'', 1422. 1423, 1424. 1425 a 1428,

^ Tento názor jest obsažen v první thesi o círfívi svaté, tak že

není teba zvlášt jej probíratii. Srov. výše str, 272, 277. 279 i níže

280, 281—282,
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destinovaných, a na stran koncilu, který v pílišné závis-

losti na ekvivokujících nepátelích Husových nechtl hle-

dti k vlastnímu smyslu a duchu uení Husova, i odsoudil

toto v kuších, které, pokud se pojmu a podstaty církve boží

týe, prosté bludnými nebyly.



IV. Ustavení církve

(ínstitutio ecclesiae).

31, Že církev byla založena Kristem, je locus commu-
nis každé theologie církevní a tudíž i theologie Husovy, Je-li

tu jistý odstín, záleží pouze v tom, že Hus nevyvozuje bož-
ský pvod církve ze slov, nýbrž pedevším ze skutk Krista

jako psobící píiny (causa efficiens) církve,^ Toto pojetí

jest u Husa tím hlubší, ím zásadnjší a vnitrnjší je mu cír-

kev mystickým tlem Kristovým, V tom smru nejvýraz-

njší je Husovo rení o vyplynutí církve z boku Ukižova-
ného! a í jiná svrchu uvedená rení obrazná, jimiž autor vy-

svtluje tajemství Kristova vtlení a založení církve." Bylo
však také svrchu vyteno, jak dležité je Husovo pipínání

vzniku a ustavení církve k viditelnému a historickému faktu

Kristova vtlení a jak již tím Husv pojem církve má pes
všecku spirituálnost cosi skuteného a viditelného.^ Totéž

lze dovoditi 1. výkladem o známkách církve jako viditelné

spolenosti, 2, výkladem o mocech církve jako autonomní

spolenosti a 3, výkladem o pojmu zákona Kristova jako

základu i vrcholu církevní vlády a správy.

Známky církve
(notae ecclesiae),

Husovo uení o známkách ili podstatných znacích

církve vyplývá pirozen z jeho uení o podstat církve.

Ne j sout známky nic jiného než viditelné vlastnosti církve

^ SroA", výše § 17,
^ Srov. výše § 18.
• I b i d.



Známky církve: obecnost. Rozdíl ad uení oficiálního- 299

a u Husa fna rozdíl od katolického uení] ^ jsou práv vše-
cky podstatné vlastnosti církve zárove její známky; ony
pak jsou nutn dány obecným pojmem církve, Je-li tudíž
podle Husa církev »universitas praedestinatorum« ve
smyslu výše položeném, budou její známky shodovati se
v>a priori« s tímto pojmem.

První známkou Husovy církve jest obecnost, Hus
užívá slova »obecný« (catholicus) na rozdíl od slova »á-
stený« (partícularis) a praví, že obecnou jest ona církev,

která není ástí druhé, kdežto ástenou jest církev, která

jest ástí jiné. Ze slov Písma (Mat, 18, 20)- vyvozuje pak, že
dva spravedliví shromáždní ve jménu Kristov tvoí s Kri-

stem hlavou ástenou církev svatou, a podobn ti, tyi,
až k plnému potu všech predestinovaných vetn. Na tento

zpsob všichni spravedliví (iusti) žijící nyní pod vládou Kri-

stovou v pražském arcibiskupství, zejména predestinovaní,

tvoí svatou církev pražskou, jež je ástí obecné církve.

Obecnou (catholica, universalis) církví jest obec všech pre-'

destinovaných, již tvoí všichni predestinovaní v pítomno-
sti, minuJosti a budoucnosti,^

Svrchu í§ 26 si.) jsme vyložili smysl a význam tohoto

pojmu obecnosti církve, tak že zde staí vytknouti jeho

rozpor s uením oficiálním. Tento rozpor naznail Hus
sám, prav, že sbor všech vyvolených sluje obecná církev

na rozdíl od církve, jíž se rozumí nkdy pouze papež s kar-

dinály, nkdy knžstvo, nkdy zase každý jednotlivý sbor

kesanský,* a dlí onu církev obecnou na ti stránky, cír-

' Cf, Scheeben IV. 1, 340 a 372—377. Podle katolického uení
všecky známky oírkrve jsou její podstatné vlastnosti, nikoliv obrácen,
ponvadž ne všecky vlastnosti jsou patrné a od lidí poznatelné.

»Ubi šunt duo ve(l tes congregati in nomine meo, ibi sum in

medio eorum.« Mat. 18, 20.
' Opp, I. 196b (243b-^244a) . — De eoclesia c. 1,: »Ecclesda autem

sancta catholica, i. e. universalis est omnium praedestinatorum univer-

sitas. quae est omneš praedestinati praesente>s, praeteriti et futuri.« —
Podobn Elucid, 50b (63a). — Výklad viery, Erben I. 5 a 25:

»Cierkev svatá obecná jest zbo všedh vyvolených, jenž slov chof

Kristova.* Cf. ibi d. 45 a doklady uv, výše § 26 si.

* Po esiku v. VýJclad víry, Erben I. 25; »Jiní pak blúdie, kúc,
že papež jest cierkev svatá, a jiní, že kardinálové s papežem, a jiní,

že všichni knžie spolkem, a iíní, že všichni kesané,*
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kev rytí jící, spící a zvítzilou, jež slují obecná na zá-
klad spoleného aktu milosti boží ili pedzízení. Naproti
tomu obecnost katolické církve ímské zakládá se, jak zná-
mo, na jiných kriteriích mén duchovních. Podle katolické
dogmatiky církev Kristova jest podstatn obecná pedn
»jure«, t. j, svým uením a zízením, resp, svým urením
a posláním od zakladatele svého pijatým, a za druhé
»facto«, t, j, svým rozšíením zempisn ethnografickým a

sociálním,^ Hus tchto zevnjších kriterií ovšem vbec ne-
užívá a bylo by marno sbližovati jeho nazírání s dogmatem
katolickým, leda že bychom pijímali ke srovnání širší po-

jetí tohoto dogmatu, podle nhož církev jest obecná také

proto, že obsahuje všecku pravdu i všecky prostedky spa-

sení a že k ní potenciáln náleží všecko rozumné tvorstvo,

zahrnjuije v to andly, ba i Krista a troij jediného boha jfeiko

píinu církve,^

S dobového hlediska sluší tu vytknouti již svrchu (§

27 sL) uvedený rozdíl pojímání Husova a Pálova, jenž zá-

leží všeobecn v tom, že Hus rozeznává toliko jednu svatou

církev obecnou, jíž jest poet všech predestinovaných,

kdežto Pále rozeznává trojí církev obecnou, církev prede-

stinovaných, církev bojující a církev ímskou. Speciáln
rozdíl obou theolog týkal se hlavn církve ímské, Pále,
vycházeje ze svého pojmu o posvcující milosti (§ 27], staví

vedle církve pedzízených, založené na milostí predesti-

nace, samostatnou církev bojující a s ní v podstat sourodou

církev ímskou, kterou, resp, které má za principiáln svaté

ásti svatého celku, jímž jest obecná církev svatá, I praví

nejprve o církvi pedzízených, že jest obecná proto, že

objímá všecka místa, Všecky asy i všecky národy, dále pro-

to, že má obecné zákony a prostedky svatosti, a konen
protože jest v ní církev vítzná, ást cíirkve bojující i církev

trpící,^ Druhá církev, bojující, jest obecná proto, že má
v sob dobré i zlé,* Konen ímská církev jest obecná

^ Cf. Billoi. Dc eccl, ChTÍsti F 1909, 207 si., Scheeben,
IV. 1. 1898, 351 si, a j.

^ Scheeben, 1. c. Srov, i, co týž dále praví o morální katoli-

nosti církve (351—2, 354).
' Pále, De eccl., M. Sedlák (1912), otisk, sír. 12.
^ I bíd. Tento názoir jest absurdní, ponvadž existenci zlých

v církvi nemá dogmatika žádné církve za sípeciíickou její známiku.
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proto, že moc její se vztahuje na všecky vící, jak patrno

ze Starého i Nového Zákona.^
Není pochyby, že tento názor Pálv není pesný,

a pokuid se týe známek církve ímské, jest pi nej-

menším hrulb neúplný a zevnjškový, A práv odporem
proti nmu Hus penesl známku obecnosti ili kato-

linosti výhradn na církev predestinováných, upíraje ji

venkoncem církvi ímské. Otázku eší v c, 7 spisu o církvi.

Uvádí nejprve thesi oficiální, podle níž ímská církev jest

obecnou svatou církví, nevstou Kristovou, ponvadž svatá

církev katolická a apoštolská jest jediná, a tou podle de-

kretalií není jiná církev než ímská,^ Potom klade protivnou

thesi, podle níž ímská církev jest ona církev, jejíž hlavou

jest papež a tlem kardinálové, jak tvrdí doktorové; tato

církev není podle Husa svatou církví katolickou a apoštol-

skou, ponvadž papež s kardinály není obec všech prede-

stinovaných,^ Církev jako obec predestinovaných jest ovšem
jedna, Kristova, svatá, tak že lze íci, že jedna jest svatá

církev Kristova, jež sluje ecky katolická (v^oíd-olL-Kri) a la-

tinsky obecná (universalis) ; tato sluje také apoštolská

(áTioaxoXcxig), ponvadž byla od apoštol utvrzena slovy

i skutky a založena na skále, Kristovi, jak praví sy. Je-

roným v úvod k výkliaidu Apokalypsy,* Hus diále pipou-
ští, že tato církev sluje církev ímská, o níž mluví Decret,

21 dist , , ,, nazývaje ji prvním sídlem apoštolovým a církví

bez hany a vrásky,^ Avšak popírá, že by touto církví ím-
skou mohl se rozumti pítomný papež se svými kar-

dinály a se svým dvorem, ponvadž tito picházejí

a odcházejí," Podle dekret ímská církev jest shro-

máždní dobrých vících, o nmž lze dokázati, že se nikdy

neodchýlilo od cesty apoštolské tradice a nikdy nebylo na-

kaženo kacískými bludy.' Ponvadž tato ímská církev

' Iti d. 19, Dnešní dogmatika katolická uvádí ovšem jbé známky,

podstatnjší a platnjší (v, v,).

' Opp. I. 206a (256a), — De ecol. c 7,

'
I b i d, 206a. 256a.

' I bíd. 207a (257a/b).
'

I b i d. 207a, 257a: »Unde suippono, quod illa dicatur sancta

ecclesia Romana . , ,«

' I bid, 207a (257b).
^ I bid, (stažepo z delšjho výkladu).
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má podle dekret prvenství a dstojenství, co se boha týe,
nade všecky jiné církve, vyplývá z toho, že jest to celá
církev bojující (totalis ccclesia milítans), kterou bh miluje
více než nkterou její ást. Nikoliv sbor papežsko-kardi-
nálský, nýbrž veškerá matka u všech národ rozptýlená
jest ona svatá církev ímská, o níž mluví práva a sv,

doktoli/ V této cíi4cvii ijest ovšem papež ai jeihio sbor pední
ástí v dstojenství, a jen potud, pokud následuje blíže

Krista a, opomíjeje nádheru a ctižádost primátu, slouží své
miatce úinnji a pokorn) i,-

Z tohoto pozoruhodného rozlišování svaté církve ím-
ské (= veškerá církev bojující) a partikulární církve ímské
(^ sbor papežsko-kardínálský) ^ iní Hus tento závr v pí-
in obecnosti: dlužno pipustiti, že ímská církev jest

svatá matka církev katolická a nevsta Kristova, ale dlužno
zamítnouti, že by partikulární církev ímská, jejíž hlavou
jest papež a tlem kardinálové, byla svatou církví katoli-

ckou a apoštolskou; ani svatý papež se svatými kardinály

není touto církví v celku, nýbrž jen její ástí; následovn
ani papež není celou hlavou ani kardinálové nejsou celým
tlem svaté obecné církve katolické, nýbrž hlavou této

církve jest toliko Kristus a tlem i údy jeho predestino-

vaní, tak že jest jedna osoba s Ježíšemi Kristem a jeiho ne-

vstou církví.*

Srovnáme-lí tyto vývody se svrchu uvedenými, vidíme,

že Husova myšlenka o obecnosti církve je tato: pojem
»obecný« (ecky katolický, lat, universální) netýká se obec-

^ »Cuim ergo iuxta dieoreta Romana ecalesía habet prianatum et

dignitatem quioiad deum super omneš alias, patet, quod illa totalis

ecclesía milítans, quam deuis plus diligit quam aliquam eius partem,

Et sic manifeste sequítur ex fiide, quod non illuid colllegium. sed mater
tota, in omni gente et lingua disipersa, sit illa sancta Romana ecclesía,

de qua iuira loquunttnr auím sanotis dootoriibiiis.« — I b i d. 207a (257b)

.

Dále 207'b, 258a Hus mluví o »pirinicípa'li&símia ecolesia militans, quam
suppono esse Romanám eoclesiam.«

" Ibíd. 207lb. 258a, Dále Hus vykládá podrobnji o partikulární

církvi ímislíé; pihlédlneme k tomuto výkladu na jiném míst.
^ Rozlišení to a zejména Husoito pipouštní sv. církve ímské jako

veškeré církve bojující Pále ve srv^é odpovldii zcela ignoruje, ba

pokouší se namluviti, že Hus zde stotožuje církev ímskou s cíkví
pedizízenýah (Sedlák 20).

' Ibid. 208a, 259a.
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nosti materiální (místní a ethnické rozšíeností) ani for-

mální (ili universálnosti právní a faktické), nýbrž jediné

obecnosti duchovní, Je-li tudíž církví ve vlastním smyslu
sbor svatých ili vyvolených (predestinovaných)

,
je samo-

zejm »obecnou« touto církví veškeren sbor predestino-
vaných, v minulosti, pítomnosti i budoucnosti. Jest to abso-

lutní obecnost, jejíž organickým korrelátem jest známé nám
»obcování svatých« (§ 22). Ale Hus neutkvívá na tomto
universálním schématu, nýbrž pipouští — je to nový do-

klad jeho pojmu o viditelné církvi — obecnost církve po-

zemské, prav, že obecnou jest i veškerá církev bojující;

ano, Hus jde i dále a principiáln pipouští, že i svatá cír-

kev ímská, pokud jest shromáždním všech dobrých ví-
cích, ili piokud se kryje s církví bojující, miže slouti obec-

nou, ovšem jen relativn obecnou jako ást veškeré církve

svatých. Hus to pipouští pouze s ohledem na definici ide-

ální církve ímské u doktor církevních; s ohledem na sou-

dobou roztíštnost církevní rozhodn popírá, že by tehdejší

církev »ímská«, mající v ele pap, Jana XHI, a kardinály,

byla církví obecnou, a to ani v pípad svatostí papeže a

kardinál této církve, ponvadž by tím byli z obecné církve

pozemské vyluováni svatí údové církve ehoovi i Bene-

diktovi, nemluv o církvi východní,

S toho stanoviska jeví se nazírání Husovo stejn ideální,

jako pirozené a oprávnné veškerým jeho snažením re-

formním.

32, Druhou známkou církve podle Husa jest s v a t o s t.

Církev pedzízených jest svatá sama sebou, nebo je to

sbor svatých a jako takový zaslíbená cho Kristova, kte-

rou Kristus byl vykoupil svou krví, aby ji ml slavnou a

neposkvrnnou híchem smrtelným i všedním.^ Je to jediná

nevsta Kristova, panna do konce (finaliter) nejcudnjší,

kterou syn boží pojal v manželství z vné lásky adoptivní

milosti.' Miluje církev, vydal se za ni, aby ji posvtil, oist

' Opp. I. 197ib, 245a. — De eccl. c, 1. — Cf. VýMad Ot, E. I.

323: »Tetie slme královstvie nebeské zbo svatých lidí, jenž slov

cierkev svatá.« Jiných podobných doklad bylo by lze uvés.ti více.

- Ibid. 198b, 246a. -^ De eccl. c. 2. — I bíd. c. 7, 207a, 257b

praví se, že svatost církve jest vyjádena silo\^ Písma (Mat. 16, 18):

»Et portae iníeri non praevalebunt aidlversuis eam.«
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ji slovem života, a aby uinil ji slavnou, neposkvrnnou a
svatou, jak( praví ap. v ep, k Efez. V. 25-27, Svatost této
církve záleží práv v tom, že jak podle tla, tak podle du-
cha jest a bude bez poskvrny híchu všedního i bez vrásky
híchu smrtelného . .

,^ Jak patrno. svatost církve podle
Husa jest opt zcela duchovní, vyplývajíc z Kristova po-
mru k církvi;^ jako Kristus jest »causa efficíens« i »causa
formalis« církve vbec, tak jest »causa efficiens« a »causa
formalis« její svatosti. Je to svatost bytná ili essenciální,

ne v tom smyslu (jak uí katolická dogmatika), že by cír-

kev jako objektivní ústav spásy byla aktivním principem
osobní svatosti svých údv, nýbrž v tom smyslu, že církev

jest svatá, jako svatý úinek svaté píiny a jako sbor sva-

tých. Kdežto podle obvyklého uení katolického svatost

církve jako objektivního ústavu jest vlastnost, která tkví

jednak v svatém uení od Krista pocházejícím, jednak
v svatých svátostech, od hích oisujících a ke kultu bo-
žímu navádjících, jednak ve vynikajících svatých údech,

jednak také v zázracích, které se djí v církvi a pro církev,

svatost církve podle Husa redukuje se v podstat na to,

že byla stvoena a ustavena jako svatý celek, tak že každý
její úd jest potenciáln nebo virtuáln svatým. Rozdíl je

^ I b i d, 284b, 356a. — C, Stanisl. o. 9. — Z eských spis
srov, E. III, 215 (O šesti bludíoh), aiv, výše str, 195.

* Tento pomr vyjádil Hus nejvýraznji tmito slovy; »V tom
dvojím ruše (nevinnost duše a šlechetní zjevní obyejové) chodí ele-
díni krále rpána Jezu Krista a jeho milé choti, církve svaté, jenž jest

žena silná v ctnosteoh. Neb síla a okrasa jest rúoho její, síla ne tlesná,

ale statenost, jíž se smí pro Krista a jeho pravdu na smrt nasaditi,

aby za nho umela z dluhu, za niž on jest umel bez dluhu z milosti.

Najblaihoslavenjší ji nazvali, a muž její, pán Ježíš, chválil ji, neb jest

k múdrosti ducha siv, ústa svá otevela, a zákon dobro'ti^1osti byl jest

v -jejích ústech; mnohé dcerky shromáždily sú, to vz duše svaté shro-

máždily sú zboží mnohá, to vz ctnosti, ale ona sama pesáhla jest

všecky; neb církev svatá, jenž jest cho jediná Kristova, jíž jest ti
a ticeti (let) svat frejoval, ji dlal, pro ni ostrým klál, když
ijest na kíži od Longína kopí hrubé v bok s\-'uoj svatý piijal, pro niž

jest umel. Ta jest jemu velmi milá... Tato ohof, církev sv,, jenž jest

sbor všech svatých, jichž Kristus jest hlava, to vz najduostojnjší,
a oni lidové, to vz mén duostojiií. Ta církev svatá i s Kristem, jeli-

kožto lovkem, pesáhla jest v zboží všie duostojnosti každú jinú
duši, jenž jest dcerka Kristova a té matiky choti pána Jezu Krista , .«

Erben ÍIT. 165 (Provázek),
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patrný, ale je zajímavo, že není podstatný, pojímá-li se

svatost církve katolické podle duchovnjšího výkladu,^ Po-
dle tohoto výkladu svatost církve jest dána jednak svatostí
princip iH prostedkv svatosti a inného influxu jich

v údy církve, jednak svatostí údv. K principm náležejí

na p, svátosti a Písmo sv,, ale nikoliv jejich prosté držení,

nýbrž jejich užívání, tak aby vykonávaly posvcující influ-

xus a sloužily tak k dosažení vlastního cíle církve, jímž
jest spojení vících s bohem. Toto spojení poíná se na
zemi milostí a v budoucnosti se dokonává slávou; znamená
eo ipso posvcení lidí skrze církev a v církvi, takže církev

bude vždy ve svém ln obsahovati svaté, kteí jsou sva-

tými silou nebo úinkem uvedených prostedkv (princip)

a jejich influxu. Svdí tomu mimo' jiné slova Efez, V.

25-27, jež uvádí i Hus, Nech slova tato týkají se dokonané
církve z doby po skonání svta a po zmrtvých vstání, nech
církve pítomnosti, která ve svých znamenitjších údech
jest bez poskvrny, znamenají vždy, že Kristus udlil pí-
tomné církvi bojující, ze které se zvítzilá církev sbírá, pro-

stedky svatosti a že tudíž svatost jest její nutným vnem
a znakem, a to tím více, že církev jako tlo Kristovo má
v sob trvale nésti život své hlavy. Není pochyby, že i Hus
piznával církvi tytéž prostedky svatosti, nebo pijímal

svátosti i svátostniny, Písmo i celou vrouku církevní. Ale
Hus neklade na n váhy a spokojoval se vytknouti 1, ob-

jektivn reální svatost církve na základ jejího ustavení

jako jediné nevsty Kristovy, a 2, subjektivní svatost církve

na základ posvcující milosti, resp, milosti pedzízení
ve smyslu výše uvedeném. Oboje tyto známky nelze slušn
míti za nesprávné nebo pepiaté, leda že by se vytýkalo, že

Husovy známky svatosti jsou pochybené prost proto, že

se netýkají církve ímské, nýbrž svaté církve obecné, jejíž

historická církev ímská jest pouze ástí.

Ke srovnání je zajímavo uvésti Pálovo pojímání sva-

tosti církve. Církev pedzízených jest podle Pálce svatá,

^ Tento dudhoivnjší výklad vyškytá se v nkterýcih dogmatikách,

kdežto výklad hmotnjší, svrchu uvedený, bývá v apoliogetikáah. Srov.

Groot, Summa apolog., 1, c, q. V, a. 3 a B il lo t, li. c, 172 si. Odtud

se uvádí, co dále v textu následuje. Dobrý výklad též ap. B a r t-

mann' 600—603,

Kybal, Uení M. Jana Husa. 20
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akoli jsou v ní zlí, protože její forma, kterouž jest víra,

jest vždy táž a vždycky svatá/ Cí-rkev bojující je svatá,

protože její víra a svátosti jsou svaté a protože má svaté

leny; zlí v této církvi nejsou církevním uitelm (ehoi,
Jeronýmovi) pekážkou, aby jí nenazývali svatou.- Konen
církev ímská je svatá, protože její duchovní forma, t, j,

nejvvšší a zdrojová duchovní moc stále v ní trvá a jest vždy
svatá, i kdyby osoby papeže a kardinál byly poskvrnny
híchy,^— K tomu staí podotknouti, že víru a svátosti poítá
i katolická dogmatika za známky aktivn reální svatosti,

že také svatostí len dovozuje ásten svatost církve,

avšak že za známku svatosti nemá svaté duchovní moci pa-
pežovy nebo kardinál. Je to pestelek Páilova úzko-
prsého papalismu, podobn jako pestelkem Husova idea-

listického universalismu jest vytené pomíjení církve ím-
ské pi stanovení známek svatosti vbec,

33. Tetí známkou církve jest její j e dno ta. Jednota
církve podle Husa záleží v podstat v jednot pedzízení,
ponvadž jednotlivé údy její jsou jedno pedzízením a

jednotou blaženosti; jednotliví její synové jsou v blaže-

nosti konen spojeni. V pítomnosti jednota církve záleží

také v jednot víry, ctnosti a lásky, jak praví sv. Augustin,*
Podle I, Kor. XH. 12 si. jest jednota církve jednotou tla,
v nmž rozdlení milostí, služeb a skutk pochází od jed-

noho duchovního pána, který psobí ve všech. Jinými slovy

eeno, je to jednota mystického tla, jehož hlavou jest

Kristus, Milost musí tu pedcházeti, nebo ona jest po-
átkem sloužení u klerik a inní u laik; tuto milost dává
duch sv,, kdežto bh sloužení vymáhá a pán (Ježíš) je pi-

^ Sedlák, 1. c. 12 s pozn., že nelze tu s Pálem souhlasiti, po-
nvadž v jeho církvi pedzízených jsou mnozí, kteí ani víry nemají.

Mla-li by se dle Sedláka jaká forma stanoviti, namohla by to býti le
milost pedzízení. — K tomu lze poznamenati, že Páíe má víru
v Ježíše Krista za podmínku sípasení v církvi pedzízených (str, 11)
a že tudíž bylo by lze míti tuto podstatnou její vlastnost za známku
svatosti, a to spíše než milost pedzízení, která u Pálce znamená
pouize vné chtní boží (volitio dei aelerna) a jest milostí posvcuijící
jen prostedkem milosti formální (viz výše § 27., str. 260).

M b i d.

' I b i d., str. 18.

' Opp. I. 198b, 246a. — De eccl. c. 2.
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jímá.' Jednota církve opírá se taiké o slova Kristova k Pe-

trovi (Mat, 16, 18), že na té skále vzdlá církev svou, a

brány pekeMié jí nepemioíhoiui . .
." Hlavní mioment jednoty

církve vyvozuje Hus z pojmu církve jako nevsty Krista,

jenž jest spojen láskou s církví i s jejími údy." Avšak že

pipouštl i jiné momenty, vysvítá mimo to, co uvedeno,

z tohoto odstavce ve Výkladu víry: »Viti tehdy máme,
že ne kamenie, ani dievie krásn ztesané, ani toliko papež
s kardinály, neb všechno žákovstvo, ale všichni vyvolení
nynjší, dievní i budúcí jsú cierkev svatá obecná; aby ja-

kož jiest jeden pán, jedma. Viera, jeiden kest (cf. Efez. 4,

5-6) také byla jedna cho, jedno královstvie, jeden zákon,

jedna ele, jeden pokrm, Kristovo tlo, jeden nápoj, ieho

krev, jedno rúcho, láska, jeden otec, jedna matka, již máme
vru znáti a lásku miliovaiti a ji'e poslíušni býti, o nie práv
viti . ,

.«*

Naproti tomu uí katolická dogmaitiika,^ že jednota církve

záleží v jednot víry (unitas fidei, symbolica), v jednot
správy (unitas re.éiminis, hierarchica) a v jednot kultu (uni-

tas sacamentorm, liturgica, ritualis), K tomu se pipojuje

založení církve Kristem jako dvod jednotnosti a jedinosti

církve, iež ostatn je dána její podstatou a úelem, Je-li úe-
lem církve navrácení lidstva k pvodní svatosti, v jaké bylo

ped Adamem, musí se v ní jeviti pvodní jednota pokolení
na základ Krista jako druhého Adama, I církevní uení
vychází z této organické a podstatné jednoty církve, za-

loižené na Kristu jako iimmianentním principu církve, avšak
uznává a hlásá také empirickou jednotu, založenou na
správ a kultu,

Hus jednotu správy výslovn neuvádí, ponvadž za

jeho ^doby církev této vlastnosti a známky nemla a

Mbid, 199a, 247a. — De eccd. c 3.

' I b i d 207a, 257a, — De eccl. c, 7,

^ Opp. lí. 211a (339a), — In ep, cancn. — Dokladu sem hle-

dících byio by lze uvésti více, Srov, výše § 21i. c) sír. 22i si. Zviasié
výrazný jest výrok v Opp, I. 201a, 249b, De eccl, c, 4: »Et sio íota

ecclesia sancta cathoHca sempejr habuijt et habet Cbristam caput, a quo
non potest deficere, cuím sit sponsa aharitate perpetua ipsi capiti col-

ligata,«
^ E r b e n I, 26, — Výklad víry,
' Cf, S c h e e b e n, 1, c. 340—347, B a r t m a n n, 597—ÓOO, B i 1-

lot, 145—17i a i.
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práv tehejší hierarichická rozervanost vyvolávala po-
jem církve jako duchovní obce svatých, spojené navzá-
jern jinak než jednotnou správou- Je zejmé, že v dob
schismatu bylo obtížné dokazovati pravost církve jednotou
její správy, nebo schisma niilo jednotu správy, podobn
jako kacíství nií jednotu víry. Ale pes to nebylo u Husa
zásadního popírání jednoty správy, pokud se tato vyvozuje
nikoliv z empirického faktu výluné jednotnosti církve ím-
ské (quaestio facti)\ nýbrž z nkterých doklad evangelia,

jako jsou zejména Pavlova pirovnávání církve k mystické-
mui tlu Kristovu a k manželství (cf, Efez. 4, 4-6, ím, 12,

5, I Kor, 12, 12, 14), jež uvádí i Hus, a pokud práv tyto
doklady svdí o jednot formální jakožto produktu imma-
nentního oríncipu církve, V tom smyslu jest chápati Husv
názor, že jednota církve záleží v jednot pedzízení, jimi
práv jednota mystického tla církve jest ustavena.

Dležitjší je jednota viry. V obvyklém smyslu církevním
znamená, že všichni údové církve drží i vyznávají tutéž víru,

podrobujíce se zárove neomylnému uitelskému úadu
církve, jenž formální jednotu víry uskuteuje. Tuto jed-

notu neruší theologické rznosti v pojímání církevních

dogmat, avšak ruší ji kacíství ili formální popírání dog-

matu. Jak patrno, jest toto pojímání jednoty víry dosti

zevnjší, zejména jestliže se od nho oddluje jednota

lásky (unitas caritatis), o níž mluví sv, otcové (Cyprian,

Augustin), Hus uvádí jedlnotu víry, ctnosti a lásky v jed-

nom, dovolávaje se sv, Augustina (Sup, Joh, 17, 21 a Ep,

ad Dardanum), Z kontextu je zjevno, že Hus kladl hlavní

draz na jednotu ducha, resp, ducha lásky ve svazku církve

pojímané jako mystické tlo Kristovo; ale rozeznával tu

dobe cíilkev pítomnou ili skutenou a viditelnou (bojující),

sjednocenou práv duchem lásky ili milostí pedzízení, je-

vící se zde milostnou a inorodou vírou v Ježíše, a církev bu-

doucí (zvítzilou), sjednocenou dosaženou blažeností. Rozdíl

mezi Husem a oficiálním uením lze v té píin svésti na po-

jem víry a její p-edpokladúv i úinkv. Kdežto církevní

uení spokojuje se v podstat s »fides implicita«, pomocí

které se všichni vící principiáln podrobují všem dogma-

' O tom v. m. i. Bil lot, 161 si.
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tm církevním vyplynuvším z neomyslmého ma^^isteria církve

ímiské (formální íednota víry)\ Hus principem jednoty
iní víru oživenou láskou, která ospravedluje vícího a

vtluje jej v mystické tlo církve, psobíc na konec
i jeho spasení, je-li provázena vytrvalostí. Milost pedzí-
zení, již dává Duch sv,, jest práv milost lásky, která p-
sobí uchovní rození a uschopuje spasení uvedenou cestou.

Tím se Hus spokoj^oval a proto ani zvlášt nevyznaoval
tetí a poslední jednotu — kultu. Tato jednota záleží v tom,
že všichni lidé na p. touže svátostí (ktem) bývají pi-
jímáni do církve, že všichni požívají téhož tla a téže krve
Kristovy (ve svátosti oltání), že všichni mají týž proste-
dek k odpuštní hích atp. Jako jednota víry jest jednotou
rozumovou, tak jednota kultu jest jednotou vlí sociálního

celku pojímaného jako mystické tlo Kristovo a proto se

také nazývá »unitas comimunionis«,- Husovi rozumla se

tato jednota pod jednotou víry a milosti pedzízení a a-
koliv nekladl zvláštní váhy na pijímání eucharistie jako

jednotícímu principu,'' plece piipoiuštj c svátosti a j'ch uží-

vání, nezavrhovali jednoty kultovní/
Vizme ješt, jak známku jednoty vykládá Pále. Cír-

kev pedzízených jest podle Pálce jedna jednotou víry,

ponvadž všichni, kteí byli nebo budou spaseni, dosáhnou
spasení vírou v Ježíše; dále jednotou ktu, jejž pijali sku-

ten nebo virtuáln; potom jednotou milosti pedzízení,
kteréž nemohou nikdy pozbýti, nebo také jednotou milosti

posvcující; koneni jednotou hlavy, jíž jest sám Kristus."

V tom.to výklad zajisté pekvapuje, co se všecko za znám-
ku jednotnosti církve pedzízených uvádí, a jmenovit že

* Cf. Scheeben 341/2. I b i d. 343 uvedena iaíáž slova z Efez.

4, 3—15, jež uvádí Hus. O jednot víry viz i Billot 148 si., kde

se správn vytýiká sociální momemt víry vyplývající ze spoleenské

autority (coticeptus socíalis unitatis fideí).

' Bil lot 157—158..
^ Že je však znal a si oenil, vysvítá z Vykladu Pátee. Erben

T. 330,
* Srov, uvedené místo z Výkladu víry, ze kterého také patmo,

že Hus pi jednot myslil stále na církev reálni a hierarchickou.

O témž svdí i dovolávání se I, Kor, XH. 12 si. Citát z Mat. 16, 18

je dokladem spíše jedinenosti než jednotnosti církve; cf. Sche-
eben 343.

^ Sedlák, Pálie 11.



310 II. O církvi a papeži. Ustavení církve,

se uvádjí na doklad jednotnosti tak duchovní spolenosti,
jako jest Pálova církev pedzízených, kest a víra. Církev
bojující jako spolenost všech poktných jest podle Pálce

jedna jednotou víry, zákona a svátostí,^ Konen církev
ímská jako mystické compositum jest jedna trojí duchovní
mocí, papežskou, biskupskou a faráskou, z nichž poslední

dv jsou podízeny první, tak že v církvi jest poádek
i v úadech,- Známka jednoty církve bojující je obvyklá
známka víry, správy a kultu, Naproti tomu známka jednoty
ímské církve jest vytena neúpln, ba nesprávn, ponvadž
nejen že hierarchická jednota není vyerpána trojí mocí
duchovní, nýbrž tato moc ani nenáleží do pojmu jednoty
správy; katolická dogmatika zakládá tuto jednotu v pod-
stat dogmaticky (srov, uvedení schismatu jako negaci jed-

noty správy), a nikoliv ústavn, jak iní Pále, Je ostatn
podivno, že tento výstední papalista iní základem jednoty
ímské církve, již sám redukuje na papeže jako hlavu a na
kardinály jako údy (!), ti ády moci duchovní, papežské,'

biskupské a faráské, jež zdrazovali zpravidla konstitu-

cionalisté rázu Janovova práv v odporu proti moci pa-
pežské. Vše ukazuje na to, že Pálv pojem církve, jakož
i jeho vlastnosti a známky nebyly náležit promyšleny
a urovnány, tak aby nevzbuzovaly námitek s každé strany,

34, tvrtou známkou církve jest a p o š t o 1 s k o s t.

Církev jest podle Husa apoštolská, ponvadž apoštolov
jsou plné a v duchu oištné ásti téže matky církve, kte-

rou byli sami uením Kristovým a svou vlastní krví zasa-

dili a kterou ídí uením a autoritou svého vikáe,^ Jinde
Hus nazývá církev apoštolskou proto, že byla od apoštol
slovy i skutky utvrzenai a založena na skále Kristovi,*

V eském Výkladu víry apoštolskou je mu ona církev, kte-

' Ibid. 12.

' Ibid. 15.

' Opp. I. 198b (246a). — De eccl, c. 2. Za dokJad se uvádí:
1) Decret. 24 q. 1; »Manet (inquit Leo papá) Peti privilegium, ubi-
cunque ex ipsius aequilate fertur iudicium. Ipse enim residet in coelis,

videns et proianrans, quod deus Hget et sollvat,« — 2) Bonifacius
In extrav. decr.: »Unam sanotam ecclesiam catholicam et ipsam aposto-
licam vigente fide credere cogituir et tenere.«

Ibid. 207a, 257a/b, c. 7, s odkaízem, na sv, Jeronýma v úvod
k výkladu Apokalypse,
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rou vili apoštolov, jichž Kristus jest hlava, ne Petr ani

Pavel/ Kristus vykouipiv ji svou krví, uložil apcštolnii, aby
také svou krví ji štpili, jakož slavn zpívá sv, církev

o apoštolech, že církev svatou krví svou bylí štpili,"

Katolické uení je ponkud jiné; podle nho církev je

apoštolská v širším smyslu 1, ratione originis, t. j, pokud

pochází od apoštol, byvši na apoštolech založema a apo-

štoly rozšíena po okrsku zemskémi; 2, ratione idenititatis,

pokud totiž j^est stále v podstat táž, jaká byla v dob apo-

štol, co se týe kultu, ústavy a zvlášt uení; v užším
smyslu církev zove se apoštolskou ratione sucoessionis sivé

ministerii, t, j. pokud její pedstavení ili biskupové ne-

petržit souvisí s apošloly, jsouce ve svazku se stediskem

církve, jímž jest papež nadaný plností mocí církevních,^

Podle toho rozeznává katolická dogmatika trojí apoštol-

skost; apostolicitas originis, ap, doctrinae, ap, successionis,

kladouc zvláštní draz na apoštolskost nástupnickou, Hus
naproti tomu kladl draz na apoštolskost pvodu; netvrdil,

že bv církev svatých byla identická s církví apoštolskou co

do podstaty uení, kultu a ústavy, a že by tudíž všecky

svoje podstatné kusy odvozovala od apoštol, nýbrž tvrdil

pouze, že apoštolov, zasazujíce a utvrzujíce církev Kri-

stovu svou vírou a svým životem, zasloužili se o církev

jako plné a v duchu oištné ásti téže matky církve. Hus
tudíž vytýkal historickou zasloužilost apoštolv o církev

Kristovu a mlky zamítal jakékoliv principiální a bezpro-

stední zakládání církve na apoštolech, nemluv ani o apo-

štolskosti nástupnictví anebo o Petrov primátu. Pi Hu-
sov pojímání církve jako výsostném tvoru boha-Krista

rozumlo se to samo sebou. Ono také vysvtluje, pro Hus
ml apoštoly ne za nástupce, nýbrž za služebníky Krista

jako jediné a stálé hlavy mvstického tla církve. Pokud

Hus uznával tradici apoštolskou, bylo vyloženo v § 31,

ásti první,

Pále popírá, že by církev pedzízených byla apo-

štolskou,* Apoštolskou zove se toliko církev bojující, nebo

' Erb. I. 50. — Výklad "viíry,

' Ibid. 180.

'Scheeben 355—359. K vd srov. též BiUot, 234—266.
* Sedlák 12,
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apoštolov pstili ji po smrti Kristov svým životem a ue-
ním, od nich mají pvod její obady a zvyky a jim byla
tato církev poddána, Petr byl její první viditelná hlava ná-
mstná a po nm jeho ádní nástupcové/ O apoštolskosti
církve ímské Pále zvlášt nemluví, ale z píslušného vý-
kladu jde na jevo, že jí piznával pi nejmenším apoštol-

skost uení a' nástupnictví.^

35, Jako pátou známku církve lze uvésti její vidi-
telnost.^ Probereme tuto známku za tím úelem, aby-
chom zjistili, pokud jsou správné výtky, jež v té píin
obecn se Husovi iní. Proto bude nejlépe, jestliže na-
ped uvedeme uení církevní a potom teprve srovnáme
s ním názory Husovy, pokud lze je srovnávati a píslušné
odchylky za bludné míti. Vc je tím dležitjší, ím draz-
nji se viditelnost nemá za pouhou pípadnou (akcidentální)

vlastnost církve, nýbrž se má za nejvýraznjší projev vlast-

ní její podstaty.

Že otázka viditelnosti a neviditelnosti církve není jed-

noduchá, ukazuje jistá umlost ve výkladu officiálním,

který jest nuoen lišiti viditelnost materiální a formální a

v této zase viditelnost bezprostední a prostední. Mate-
riální viditelnost církve záleží ve vnjším množství jejích

úd, obad, správy a vlády. Tuto viditelnost nikdo nepo-

pírá, proto se o ní dále nejedná,* Sporná je viditelnost foi-

' Ibid,
' Ibid, 16—17,
^ Scheeben 306—316 mluví o viditelnosti ped ostatními znám-

kami v oidstavci, jenž pojednává o podstat, pvodu a úelu církve,

— Bartmann" 591—596 mluví o viditelnosti v odstavci o znám-
kách, uvádje ji na druhém míst; na ipr\tiím uvádí vnost a nemn-
livost církve. — Hettinger 462—468 shoduje se s Scheebenem.

—

Billot viditelnost jako známku církve neuvádí vbec. — Jiní uvá-

djí známek více, srov. Kord a, 1, c, str, 21 sL, kde se uvádí šest

známek; 1. a,poštolisikost, 3. jednota, 3, svatost, 4, všeobecnost, 5. ne-

porušitelnost (indefeotiibilitas s, peremiitas) a 6. neomylnost (infalli-

bilitas s. inerrantia]

.

* Uvádí se toliko pi odvodnní viditelnosti, že zevní podstatná

orma církve Krisitovy záleží v hiierarohiokém zízení, vrcholícím v pa-

pežském primátu; toto zízení existuje, má tudíž církev zevnjší vidi-

telnou správu, jíž odpovídá zevnjší viditelné zízení. Platí to zejména

o pirimatu ja)ko »visibile fundamiemitu)m« jednoty církj\'e. Jsou tudíž

v církvi viditelný: 1, úad pastýsiký, 2. úad knžsiký, 3. neomylný
úad uiteláky (ve své innosti). B a r t m a n n" 593,
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mální, týkající se vlastní podstaty a pravé formy církve
Kristovy, Nelze také íci, že by církev podle své celé pod-
staty a v každém ohledu byla biezprostedn viditelná a

poznatelná. Kdežto hierarchii, primát a kult lze zjevn a

smyslov poznávati, jest na p. neomylnost uitelského
úadu poznatelná nikoliv smysly, nýbrž toliko rozumem
a pomocí milosti, ponvadž se poznávají a uznávají d-
vody a píiny een neomylnosti, I praví se dogmaticky,
že pravá církev jako taková (in se) jest podle svých pod-
statných prvk viditelná a že jest stále a nutn viditelná

>-essentialiter« ili podle své podstaty, ale ovšem mocí božího
ustavení. Jinými slovy eeno, jest viditelná jsoucnost a

podstata církve jako církve a nikoliv jen obec nebo spole-
nost, ve které se pravá církev chová nebo skrývá; a jest

viditelná pro svou podstatu a nikoliv teprve pro zevní okol-

nosti, jako jest její historický vývoj atp, K tomu lze po-

znamenati, že toto dogma lze snad dokázati, pokud se týe
zevnjší podstatné nebo bytné formy církve fv, str, 312,

pozn, 4), avšak nikoliv, pokud se týe vnitní fonny pod-
statné, na p, víry, Uvádí-li se, že víru lze poznati jako ob-

jektivní pravdu, obecn od církve pijatou, ve zvláštních

formulích vyznání vyjádenou a úastí na bohoslužb a

svátostech potvrzenou, dlužno podotknouti, že kriteriem

poznatelnosti a viditelnosti jsou tu práv ony zevní mo-
menty, k podstat víry nikoliv nutn náležející, a nikoliv

víra sama jako vnitní akt vících len církve,^ Nelze

také vyvrátiti, že sv, Pavel pojímal církev jako mystické,

t, j, neviditeln tlo Kristovo a jako íši boží, spojenou ne-

viditelným poutem víry a lásky jako milosti, a zárove
pijímal ústavu církve jako obce vících spravované vidi-

telnými pedstavenými,
Husovi se vytýká, že uil neviditelné církvi a výtka ta

se opírá o odsouzený lánek kostnický: »Unica est sancta

universalis ecclesia, quae est praedestinatorum univer-

sitas,«- Po tom, co jsem o tomto lánku povdl výše

^ Luther tvrdil scfistiaky trefn, že církev, jsouc podle apoštol-

ského symboilu lánkem víry, nemže býti viditelná; kdyby byla vidi-

telná, nemohla by býti pedmtem víry. Cf, Gr, Katech. 498 a j,

' Hettinger- 463. — B a r t m a n' 592. a j.
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(str, 273 siL), neteba déle vykládati, že jest naprosto ne-
správné tento lánek uvádti za dvod Husova pojmu o ne-

viditelné církvi, a to prost proto, že se neviditelné církve

vbec netýká, nýbrž jen vyjaduje Husovu myšlenku o je-

diném mystickém tle Kristov v církvi. Že by Hus uil
neviditelné církvi, popíraje církev viditelnou a skutenou,
nelze vbec dokázati. Ale naopak lze ukázati, že Hus do

svého universálního pojmu církve jako ideálního sboru
všech vyvolených a svatých zahrnoval i církev viditelnou

jako podstatnou ást celku. ^ O viditelnosti svdí Husovo
pojmenování církve jako sboru ili shromáždní lidí pod
vládou krále Krista," Sem patí i nkteré allegcrie o církvi

jako chrámu, dom, mst, vinici, ovinci, arše, poli, sítí

atp,'' Slyšeli jsme, že Hus opíral jednotu církve o slova Kri-

stova Mat. 16, 18 o skále, kteráž také jsou znamením církve

viditelné.* Pro viditelnost církve mluví i Husovy vývody
o tyech znám.kách církve práv uvedené. Rovnž vyvozo-

vání založení církve z historického faktu inkarnace Kri-

stovy jest, jak vyteno, dokladem, že Hus nepopíral církve

viditelné a skutené. Konen pijímání svátostí a ústavy
církevní, jakož i veškero usilování Husovo o reformu církve,

kladné i záporné, nevývratn dosvdují, že náš theolog

viditelnou církev uznával. Bylo by vskutku u muže tak

praktického smru, jako byl Hus, u nhož každá idea žá-

dala inu, naprosto nepochopiteilné, aby usiloval o refor-

mu církve neviditelné a imaginární, skládající se ze samých
svatých a postrádající jakékoliv podstaty i formy ili ústrojí

reálné spolenosti, Hus sice nedokazoval vdecky a dogma-
ticky viditelnost církve, o níž uil, avšak pojímaje církev

s hlediska eminentn ethického, pikládal jí zajisté všecky

znaky a vlastnosti skuteného jsoucna, schopného nazírání,

vení i inní. Tomu svdí í Husv názor o údech církve

^ Podobn uil Luíher, a obrácen; podíle Luthera viditetlná

církev »obsaih'uje« nei\-id)itlnou, jsouc církví vbec (insgemein) ili
per synekdochen.

^ Viiz výše § 13, str. 190.

M b i d. § 14 a 15, Podotýkám, že i církevní dogmitika tyto a
podoibné allegoríe uvádí za doklad viditelnosti církve. Scheeben
309.

* Viz výše str. 307,
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a o církvi bojující vbec, jak bylo vyloženo výše v §§ 24.

a 25., a toho dkazem jest i Husovo pojímání moci církve

a zákona Kristova, jak uvidíme v dalším.

Moc církve
(potestas ecclesiastica),

36. Církev jako tlo Kristovo není imaginární veliina,

nýbrž reálná spolenost ili shromáždní lidí spojených
navzájem jistými viditelnými znaky pod vládou hierarchie

od Krista ustanovené za úelemi dosažení blaženosti vné/
Vzhledem k tomuto nadpirozenému tíelu rozeznává se

v církvi tlo a duše. Tlem zove se sociální forma církve,

kterou tvoí úad pastýský a služba oveek, vyznání víry a

pijímání svátostí. Duší jsou vnitní dary víry a lásky, po-

svcující milosti a ostatních ctností, I m.luví se o formálním
principu spolenosti církevní a o principu nadpirozeného
života v údech," O tomto posledním principu byla e výše
pi výkladu o hlav, tle a duši církve, jakož i o obcování
svatých,'' Zbývá tudíž pojednati o tlu církve jako zvláštní

spolenosti. Tato ást bývá nkdy nadepisována »o intimní

ústav církve« (s vylouením partie o pomru církve k stá-

tu) a dlívá se ve ti oddíly; 1, v oddíl o údech tla církve,

2, v oddíl o nervech, kterými se údy hýbají, ili o moci
církve, a 3, v oddíl o hlavním údu, v nmž nervy se sou-

steují, ili o hierarchii (monarchické) jako subjektu

mGci,*Probravše oddíl první na jiném míst"* a odkazujíce

oddíl tetí do ásti o vlastní ústav (constitutio ecclesiae),

omezíme se na tomto míst na výklad o moci církvení, kte-

rým zárove vynikne jasnji Husova myšlenka o autorit

církve a její samosprávné organisaci.

Bili o t 271,

Ibid, 272.

V, výše §§ 21 a 22,

Billot 272—3,
V. výše § 24.
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Podle církevního uení rozenává se zpravidla moc ob-
adná nebo knžská (potestas ordínis), moc uitelská (po-
testas magisterii) a moc soudcovská neboli vladaská (po-

testas iurisdictionis],^ Pi Husov uení jest dležit hlavn
jeho názor o soudcovské moci, nebo pro bývá Hus uvá-
dn spolu s Valdenskými, Marsiliemj z Padovy, Viklefem,
Weselem, Calvinem a Lutherem, mezi odprci uení církev-

ního,^ Vizme tudíž, iaký íest vlastní Hrsv názor v té vci
a pokud se liší od uení ortbodoxního!

Podle Husa teba rozeznávati moc pravou (potentatus]

a moc nepravou ili pedestenou (potestas praetensa vel

falše palliata), O prvé mluví Písmo slovy: »Každá duše
vrchnostem poddána bu« (ím, 13, 1); o druhé pravil

Kristus, mluv k prvodcm Jidášovým: »Toto jest ho-

dina vaše a moc temnosti« (Luk, 22, 53], O téže nepravé
moci praví Apok, 6, 8, mluvíc o koni plavém, na nmž
sedla smrt a za nímž šlo peklo: »I dána jest jim moc nad
tvrtvm dílem zemé, aby zabíjeli meem, hladem, nicrcm
a šelmami zemskými«;srov. též Apok, 13, 4 a 7, kde se

mluví o draku, kterýž dal moc šelm nad všelikými pokole-

ním, jazykem i národem, Hus iní tento rozdíl s ohledem
na moc papežovu k vydávání odpustk, již protivníci zto-

tožovali s mocí boží, pravíce: »Kdokoliv se vzpírá moci

papežov, vzpírá se naiízeríí božmiu«. Proti tomiu Hus
rozlišuje papežovu moc pravou a domnlou, in kriteriem

shodu nebo neshodu s božím zákonem.; naizuj e-li tudíž

papež nco protivícího se zákonu božímu, zneužívá moci a

této zneužité moci lze odporovati, jak se dále dovozuje,'

Již z toho zejmo, že Hus je dalek piznávati církevní

autorit moc absolutní; ješt píznanjší pro jeho dobu a

snahu jest, že se neostýchá zneužitou moc srovnávati s mocí

plavého kon, draka, šelmy a Leviatana (cf, Job, 41, 24),

které odporovati nejen není hích, nýbrž jest pikázání,'

' Tuk na p, Billot 328 si. Jinak ss rozeznává toliko dvojí

moc: potestas ordinis a potestas iurisdiotionis (tak i v Catechi. Rom.

p, II., c. VII), Srov, i, Kircihengewalt v RE= X, 383—385.
^ Scheeben 321 a j,

' Opp. I. 188b (234a /b), — C, índulg, — Totéž i b i d. 217b (271a),

— De eccl, c. 11.

' Ibid. 188b, 234b. 1, o.
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Hus praví také, že moc drakovu a šelmy pemáhají ti, kdož
mají moc pedzízení (potestas praedestinationis), jež jest

mocí zvláštní, jak se praví v ev, Janiov 1, 12; »Kteížkoli
pijali jej, dal jim moc syny božími býti, tm, kteí ví
ve jméno jeho,« K této moci pistupuje moc dokonaná (po-

testas consummata), kterou dává bh svatým v nebi
k plnému požívání bohai a každého tvora v bohu/ Je tu
zajisté zamování moci subjektivní ili ctnosti s mocí
právní a ob se dedukují ze zachovávání svrchovaného zá-

kona božího.

Podobn jako veškeré právo jest božské, tak i veškerá
pravá moc jest božská; jest božská svým pvodem, po-

cházejíc od boha, a svým cílem, vedouc lovka k bohu.'^

Rozeznává se moc duchovní a moc svtská. Duchovní mioc

(potestas spiritualis) jest moc ducha zízená bezprostedn
sama o sob za tím cílem, aby rozumný tvor byl spravován
podle statk milosti a zstával jak od subjektu, tak od ob-

jektu nedlen,^ Tato moc písluší lovku proto, že každý
lovk (rozumj kesan) jest duch (srov. Luk, 9, 55 a 1

Jan, 4, 3) a ten, kdo moci má, by by pímo milosti neud-
loval, spravuje pece svátosti, jimiž poddaiiý jest ízen
podle statk miilosti,* Naproti tomu moc tlesná (potestas

corporalís), akoliv jest dána pro statky milosti, pece
slouží bezprostedn pouze k tomu, aby se tvor boží ídil

podle pirozených statk, I ta lovku písluší, nebo každý
lovk má míti moc nad svými údy (moc tlesná), aby ml
moc (duchovní) kráeti v milosti nebo obrácen,^

Mjoc duchovní dlí se podle Husa (resp, Viklefa) v moc

' Ibid, 217ib (271a), 1, c,

' M&a boží (potentia dei) jest podle Husa vlastn dvojí: 1, moc
absolutaí, »que terminatur ad possibilia in esse íntelligibili vel aibso-

lute possilbili« — ku p, že Otec se mže vtliti; — 2. moc zízená

(ordiinata), »que terminatuir ad possibilia secoindum suum existere

pro dato tempore« — ku p. že Syn se vtluje: tato moc závisí na

existenci tvora i na moci absolutní. Seat, II. 381,
' »Potestas spiiritualis est potestas spÍTitus per se immediate ordi-

nata, ut creatura rationalis secundum bona gratiae dírigatur et in-

dividiietur tam a subjecto qnam ab objecto,« — Opp, I. 213a (265a/b),

— De eccl. cl 10,

M ib i d.

' Ibid. 2i3a/b, 265b, 1. c.
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Speciáln knžskou (potestas ordinis) a v moc obecnou (po-

testas communis). Ona záleží v udílení církevních svátostí,

tato ve vykonávání ostatních skutkv duchovních, jako jest

uení, radní, trestání, tšení, odpouštní, pomáhání a mo-
dlení/ Patrno, že Kus klade tu zvláštní draz na spravování

a udílení svátostí ili prostedk a statk milosti ve smyslu
výše vytené moci duchovní, kdežto ostatní moc knžskou
a církevní, jež se zpravidla shrnuje pod pojem moci juris-

dikní (event, uitelské), vyznauje jen neurit. Pes to

Hus kladl duchovní moc v celku vysoko nad moc svtskou,
i královskou, práv proto, že jejím objektem jsou statky

nejlepší a samy sob dostaující; i praví, že sobstaná moc
duchovní pevyšuje moc královskou v starobylosti, dstoj-
nosti a užitenosti a mže se tudíž obejíti bez mocí svtské,

ale nikoliv obrácen."

Akoliv tento princip o pvodu a podstat duchovní
mocí jest nesporný, pece sporné jest jeho užití. Nesporné
jest, že moc pochází od boha, avšak sporné jest pirení
moci od boha té neb oné osob, t, j, vrohodné prohlášení

p.d církví, že ta neb ona osoba má od boha takovou moc.

Udlení takové moci mže se státi od lovka, avšak pouze

s dovolením božím. O to je v církvi veliký spor, pokud lze

moc udíleti, odnímati nebo omezovati. Podle sv, Anselma
nelze pirozenou moc, jež jest svobodná vle, zvtšiti ani

zmenšiti ani ztratiti, kdežto podle sv. Augustina svobodnou
vli možno ztratiti híchem a rozmnožiti milostí, Hus sou-

hlasí se sv. Augustinem, že vyžaduj e-li toho bh a rozum
ku prospchu církve, bh píslušnou moc udílí nebo odnímá
nebo omezuje.''

Již tím yest naznaeno, že církevní moc, jsouc pvodu bož-
ského a sama o sob svrchovaná, není božským positivním

právem svých držitelv a tudíž i moc papežova jest podro-

bena zmnám podle požadavk boha a rozumu ku prosp-

I b i d. — Hus se tu nevyjaduje jasn; opisuje z Vikleía.
' IbJd. 213b, 265b. 1. c,

' 1 b i d. 2i3b—214a, 266a. — De eccl, c. 10. — Sv. Augustin
praví v Enchiirídon 30 (ed. Scheel 20): »ita cum ILbero peccaretur
arbitrio, victore peccato amissum est liberum arbitriuim«; i b i d. 106
(ed. Scheel 66) praví: »Illam (immortalitatem) nátura humana
peirdiddt per liberum arbitrium, hanc est aoceiptura per gratiam . . .«
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chu církve. Toto kritické stanovisko jest již samo o sob
v odporu s církevním uením dnešní doby, podle nhož
s absolutního hlediska pijímá papež svou moc od boha

bezprostedn a positivním' prá.vem božským,^ Krom toho

Hus usiloval devolvovati moc s papeže na celou církev, jak

vysvítá ze speciálního názoru jeho (resp. Vikkfova] o moci

klí ili o moci zákonodárné.

Moc klí znamená duchovní moc a známost evange-

lické nauky; byla udlena církvi, a to veškeré církvi, ni-

koliv jediné osob, Petrovi, slovy Kristovými u Mat, 16,

19: »Tob dám klíe království nebeského, « Rozeznává se

umní rozlišovací (scientia discernendi) a moc soudní (po-

tentia iudícandi), kterou církevní soudce pijímá hodné a

vyluuje z království nehodné. Jinými slovy eeno, jest to

moc soudní (potestas iudíciaria), jež záleží hlavn v moci

libovoln poznávati ili rozeznávati a za druhé v moci

soudn souditi. Tuto dvojí moc má Trojíce autenticky a

principiáln, Kristus jako bh a lovk subautenticky a pre-

látové církve instrumentáln ili ministeriáln. První m.oc

sluje »in foro poenitentiae« klí svdomí (clavis conscien-

tiae) ; není to akt nebo habitus vdní, nýbrž moc pedbž-
ného poznávání, oo jest hích a co ctnost. Druhá moc je

moc soudní, kterou knz koho soudí spravedliv, zda-li jest

úasten království nebeského. První klí má míti tudíž knz
naped, aniž by mu jej dal biskup; diruhý klí má míti po-

tom, aby soudce dosáhl nebeského království podle slibu

Písma a souzený byl ddicem téhož! království, zachovávaje

až do konce desatero pikázání božích,"

37. Díve než pokroíme dále, pihlédnme blíže, pokud
tento názor srovnává se s církevní dogmatikou a pokud jest

více nebo mén správný než protivný názor Pálv, Že Kri-

stus dal své církvi moc klív ilí moc zákonodárnou, uí
Hus shodn s církví. Avšak není korrektní jeho názor, že

' Sroiv. na p. S t r a u b, De eccl. Christi, n, 1163.
' Oipp. I. 2i4a, 266b, 1. c. Betlem. í. c. 215'a (Sup. Mat. 16, 18)

a Sent. 606. — C. Šerm., ed. Flajšhans 85; »Claves« — príma
scientia discernendi inter lepram et lepram, initer lucem et tenebras;

hac carens repellítur a sacerdocio (cí. Oseae 4, 6) , . ,, 2a clavis po-

testas ligandi et sclvendí, qua iam vicarii apostolorum nimium abu-

tuntu)r«, — Rozlišení a pojmenování je z Lombarda, v. Sent., 1. c.
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Kristus dal tuto moc celé cú-kvi, a nikoliv bezprostedn
jedinému Petrovi a jeho nástupcm. Církevní dogmatika
nynjší uí opak, tvrdíc, že Kristus udlil moc klí bez-
prostedn toliko apoštolm a jich nástupcm, tak že tito

mohou morální závazky ukládati nebo odnímati a zákono-
dárná moc jejich jest nejvyšší a na žádné jiné autorit zá-

visilá,^ Podle toho není snad správné ani tvrzení Husovo,
že by prelátové mli moc (jurisdikní) pouze instrum'entálné

nebo ministeriáln-^ Církev dnešní nesrovnává se patrn
ani s Husovým rozlišováním dvou klí a s akcentováním
pedbžného rozeznávání o híchu a ctnosti, ponvadž d-
sledkem toho jest požadavek, aby ono rozeznávání dalo se

na základ zákona Kristova, a církev zavrhuje tento d-
sledek ve formulaci, že by pro zákon Kristv nebylo teba
žádné zvláštní zákonodárné moci v církvi.^

Pále pokusil se vyvrátiti Husv názor o moci klí
refutací všech jeho vývod.* Vytýká nejprve, že Hus roz-

lišováním mocí pravé a pedestené snaží se vícím vnuk-
nouti myšlenku, že neshoduj e-li se s mocí život, není moc
pravá, nýbrž pedestená; jest to obecný blud v jeho spisu,

že stále hledí k životu a nikoliv k úadu prelát, kdežto po-

dle Pálce pravost moci vzhledem k jiným (quod alios) ne-

závisí na pravd a svatosti života, nýbrž na pravd svátostí,

jež píslušný úad sdlává, posvcuje a udílí. Jsou-li pravé

svátosti, í'ež špaíný prelát sdlává, posvcuje a pisluhuje,

jest pravá i moc, která to iní; a svátosti jsou pravé, za-

chovává-li prelát ád církevní. Kdyby v špatném prelátu

nebylo pravé moci, následovalo by z toho, že papež nebo
prelát ve smrtelném híchu není papežem nebo prelátem,

což jest blud, ponvadž se smšuje špatnost života s dobro-

' Scheelben 321/2. S t r a u b n. 71 1 sq. Srov. níže s*ri 323.

" F r a n z e li n, De cccl. 48 mluví však o »pote9tas min/iBterialis«,

kterou knží oibtují obt N. Z. a udílejí svátoisti; míní tu však »po-

testas ordinis«, nikoliv »patestias iuriisdictionis«. Hus má uvedený názor

z Lombarda, v. Sent,, 1. c.

Scheeben 322.

Pále, de eooli., ed. Sedlák, Hus, 252* sq, — Sedlák,
Pálv spis, str. 29 podává dbsah následující ásti touto vtou: »Vy-
týká mu (Pále Husovi), že pedsitíranou nazývá moc híšník, ome-
zuje taik moc cíkevní jen na dobré.

«
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toui nebo pravdu úadu, jež navzájem spolu trpí/ — K to-

mu stáí poznamenati, že tu Pále stílí do bašty, odkud
rána nevyšla! Hus na uv, m, mluví o moci jurisdiní, maje
na mysli zvlášt papežovu moc udíleti odpustky, kdežto
Pák mluví o udíleích svátostí a jejich vlastnostech (spe-

ciáln o kompatibilit úadu a života jejich), což spádá do
uení »de sacramentorum causa«, a není s mocí klí
v nutné souvislosti; týká se to t, zv. potestas ordinis a ni-

koliv potestas iurisdictionis,- Je dále pravda, že Hus ro-

zeznává moc pravou a domnlou, avšak Pále píliš inqui-

sitorsky iní dsledky z tohoto rozeznávání ve smyslu uve-

deném, (zvlášt slovy »snaží se vícím vnuknouti myšlenku,

že , , .«), Vlastní názor o pravosti moci a svátosti jest ovšem
z ásti katolicky správný, nebo ani podle dnešního dogmatu
nepožaduje se k platnému udílení svátosti ani víra ani sva-

tost ili stav milosti (Trid, sess, 7 c, 12, cf, c. 4),^ akoliv

se zárove uí, že knží udílejíce svátosti ve smrtelném

híchu, smrteln heší a tudíž že k platnému udílení svá-

tostí »ex offício« se požaduje písn stav milosti/

O moci klí mluví Pále v pedcházejících kapitolách.

V kap, 22 praví,^ že moc klí, jež patí k základu církve,

je trojí: autoritativní, pednostní a služebná. První písluší

jedin Bohu, druhá Kristu-lovku a tetí jest v církvi. Tato

sluje také duchovní moc a dostává se jí základn každému
knzi pi svcení. Jest to klí svcení (clavis ordinis) na

rozdíl od klíe pravomoci (clavis iurisdictionis), jenž zna-

mená platné vykonávání píslušící tomu, kdo obdržel pravo-

moc od pedstaveného. Klí svcení nemže býti odat, po-

nvadž knžství vtiskuje nezrušitelné znamení;! klí pravo-

moci však mže býti omezen nebo zcela odat. V úincích

* Ibid. 253—254.*
* Potestas ordinis vzítahuije se, jak praví F r a n z e li n, De

ecol. 47. ke skutenému tlu Kristovu ili k obti a svátosti oltánií,

kdežto ipotestais iurisdictionis k mystiokému tlu Kristovu ili k údm
církve. Ona se týká udílení svátostí a \-^konávání obtního úadai

knžkého, tato správy cíkve a šíení i udržování pravé víry.

^ Cf. Tanquerey IIP. 201,

- Ibid. 203/4.
, , o j,

' Sedlák, Spis Pálv 25. — V edici spisu Pálova (v Sedlá-

kov Husovil je bohužel tato ást vynechána, tak že nutno se spokojiti

nedostateným obsiahem podaným Sedlákem,

Kybal, Uení M. Jana Husa. 21
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ili pi vykonávání jeví se tato moc dvojitou: má rozezná-
vati (clavís scientiae) a rozhodovati (clavis potestatis). A-
koliv je žádoucno, aby vdní pedcházelo (proto biskupové
nemají svtiti neschopných), pece je-li kdo ustanoven, by
neschopnv, má pravomoc duchovní.

O téže vci podobn uil, jak víme, Hus, avšak Pále
vytýká mu tyto nesprávnosti. Pedn Hus prý nerozeznává
jasn klíe svcení a klíe pravomoci, z ehož pochází bludný
názor jeho stoupencv, že každý knz dostává pi svcení
klí pravomoci, když biskup ordinandm praví; »Pijmte
ducha sv,« a »Jdouce do celého svta, kažte, « Proto také,

nemajíce ani ádné ani delegované moci, zpovídají, káží a

jiné funkce konají.^

Toto Palovo uení není zcela správné, Pále neprá-

vem redukuje moc klí na moc duchovní vbec a neprávem
nazývá moc ordinaní »clavis ordinis«, V katolické dogma-
tice dnešní se pesn liší moc knžská (potestas ordinis) a

moc jurisdikní (potestas jurisdictionis) a toliko pod pojem
této druhé moci zahrnuje se »clavis scientiae« (jinak též zv.

potestas magisterii) a »clavis potentiae« (ili potestas im-

perii). Mocí knžskou jest moc udíleti svátosti a sloužiti

mši sv,, kdežto mocí jurisdikní jest a) uení zjevené pravd
božské a b) spravování církve," Praví-li tudíž Pále (podle

Sedláka), že duchovní moci dostává se každému knzi pi
svcení základn (clavis ordinis), znamená to — pesn
mluveno — , že knzi pi svcení dostává se toliko moci or-

dinaní v uvedeném smyslu, Praví-li dále, že platné vyko-

návání duchovní moci písluší jen tomu, kdo obdržel pravo-

moc od pedstaveného, je to tautologie, nebo duchovní moc

obdržená od pedstaveného není nic jiného než pravomoc

ili potestas iurisdictionis, Hus správn mluví o »potestas

ordinis« a odlišuje ji od moci jurisdikní, avšak tuto vy-

mezuje neurit a neklade na ni náležité váhy, jak bylo

vyteno. Pále zase správn konstatuje nezniitelný kar-

akter mocí ordinaní a zniitelný karakter moci iurisdikní,

' Sedlák, Spis P, 25.
" Franzelin, 47 sq. — Uení zjevené (pravd sluje také po-

testas docendi seu magisterii (jež jest neomylné) a sípravování církve

potestas regendi sen imperií, jež jest trojí: zákonodárná, soudní a

donucovací (potestas legislativa, judiciaria et ooaotiva).
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tak že tendence obojího rznobžného hlediska jest patrná.

Že by každý knz pi svcení dostával eo ipso také moc
jurisdikní, je ovšem bludné, ale Husovi nelze tento blud
dokázati.

Za druhé Pále vytýká Husovi, že praví, že bh dává,
zmenšuje nebo odnímá pravomoc podle poteby církve

svaté, nevyznává však, že to iní papež, a papežovo odntí
pravomoci fakticky prý popírá; pipouští sice, že jest pravo-

moc u nkterých knží spoutána, ale tu má prý na mysli

knze svatokupce, smilníky a lakomce, ai nikoliv knze zba-

vené moci papežem,^ První ást této výtky jest správná, po-

kud jest nesprávný názor sv, Aujgustiua o té vci (v, výše
str. 318), a druhá ást jest správná, pokud se týká práv jen

pravomioci a nikoliv moci ordinaní, kterou ani papež nemže
odníti nebo spoutati. Necírkevní jest ovšem názor Husv,
že moc tato ili knžská je souvislá s mravností jeho no-

sitele: podle církevního uení sacerdocium ve své výkon-
nosti a váze jest nezávislé jak na zásluhách ministrových,

tak na sebe vyšší moci církevní,"

Za tetí Pále vytýká Husovi, že tvrdí, že duchovní moc
jest u všech knží stejná. Apoštolov mli sice podle Pálce

všichni moc svou bezprostedn od Krista a v podstat
stejnou, ale když odcházeli se svta, ustanovil Kristus nad
nimi a nad celou církví hlavu Petra, Proto nástupce Petrv,
papež, má jediný pravomoc nad celou církví, biskupové

mají ji ve své diecési a farái ve svých farnostech; tato

pravomoc mže býti duchovní vrchností omezena co do
osob a místa. Kdo to popírá, podvrací všechen ád cír-

kevní,^ — Názor Pálv o moci apoštol a Petrov jest

s hlediska dnešní dogmatiky katolické správný; táž uí, že

Kristus slíbil dáti a dal Petrovi nejvyšší moc uitelskou,

vládní a posvcující v církvi, a ostatním apoštolm slíbil

dáti a dal na Petrovi závislou moc téhož obsahu.* Rovnž
se dnes podle Vaticana (sess, IV, can, 3) uí, že papež jako

nástupce Petrv má plnou a nejvyšší moc jurisdikní nad
veškerou církví nejen ve vcech víry a mrav, nýbrž i kázn

\ Sedlák 25/6.

Franzelin 43.
^ Sedlák, Spis PáJv 26.
^ Tanquerey 383 sq, Srov. výše s tr. 320 p. 1

.
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a vlády/ a biskupové jako nástupci apoštolv mají od
tchto moc uiitelskou, správní i vládní.- Hus uil multitudi-
nismu, resp, presbyterianismu v zásad, a nepopíral hie-

rarchii, jak uslyšíme na píslušném míst.

38, Všecka ordinaní moc knžská jest podle Husa a
Viklefa klíem církve, jenž byl dán Petrovi a jiným tmito
slovy Písma: 1, »Amen, pravím vám: cožkoli svážete na zemí,
bude svázáno i na nebi, a cožkoli rozvážete na zemi, bude
rozvázáno i na nebi« (Mat, 18, 18). 2, »Pijmte ducha sv,

Kterýmžkoli byste odpustili híchy, odpouštjí se jim, a
kterýmžkoli byste zadrželi, zadrženy jsou« (Jan, 20, 22-23),

3. Petrovi a v nm církvi bylo eeno: »Cožkoli bys svázal

na. zemi, bude svázáno i na nebi, a cožkoli bys rozvázal na
zemi, bude rozvázáno i na nebi« (Mat, 16, 19).

Tmto slovm nebývá podle Husa dobe rozumno a

tím se stává, že laikové se jich otrocky bojí, kdežto knží
mylniš si z nich osobují plnost moci. Teba vdti, praví

Hus, že uvedená slova Kristova musí býti provázena úin-
ností ei na ten zpsob, že knz nemže nieho svázati

nebo rozvázati na zemi, co není svázáno nebo rozvázáno na
nebí. Dále teba vdti, že smrteln hešící zatžuje svou
duši vinou a kazí nebo nií milost, tak že propadá vnému
odsouzení, jestliže se nekaje, ano setrvá-U ve vin, odluuje
se od spoleenství v milosti žijících, Chce-li se spraviti, musí
míti lítost, jež obsahuje ti akty: zkroušenost (contritio),

zpov (confessio) a zadostiuinní (satisfactio)
,
jak Hus

dále vykládá,^ Nás tu zajímá pouze otázka o moci církve,

pokud se z uvedených slov vyvozuje, Hus si ji klade sám,

uvádje námitku: jestli bh sám mže híchy odpouštti

nebo zadržovati, pro pravil uvedená slova k apoštolm a

jich vikám? A co vbec znamená knzovo odpouštní a

zadržování hích? Hus odpovídá (dokládaje se ne zcela

správn Lombardem' a Richardem), že bh vn pedzí-
zuje a naped asov vykonává rozliešemíi a. odpuštní hí-

chu spasitelné oisoby díve než ji rozhešiuj e sluha církve zde

na zemi. Sluha církve a viká Kristv nemže tudíž roz-

» I b i d. 563.
- I b i d. 407,
' Opp. I. 214a/b, 266b. — De eccl. c. 10.
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hešiti nebo svázati, híchy odpustiti nebo zadržeti, neui-
ní-li tak d-íve bh (srov, Jan, 15, 5 a 2 Kor, 3, 5], ili

lovk nemže býti od híchu rozhešen a pijmouti odpu-
štní híchu, jestliže bh jej nerozheší a odpuštní mu ne-

udlí, Z této zásady iní pak Hus mimo jiné závr, že nemá
nám býti jiný lánek víry jistjší, než že jest nemožno
nkoho z bojující církve rozhešiti nebo svázati, leda pokud

se nesrovnává s hlavou církve, Kristem, Jinými slovy e-
eno, papež nebo jiný viká Kristv nemže otevíti nebo

zavíti jinak, než pokud se srovnává s klíem Kristovým,

jenž naped otvírá nebo zavírá; jiinak muisiilio by se pi-

pustiti,^ že papež nemže hešiti, což je nemožné;

každý viká Kristv, pokud je na zemi, mže blouditi

i ve vcech týkajících se víry a klí církve, jak uvádjí
kroniky a svdí fakt, že sám Petr, první viká Kristv,

takto zhešil. Dále je jisto, že jediný bh nemže nevdti,
komu má se hích odpustiti, a on jediný se nedá pohnouti

zvrácenou náklonností a nespravedliv souditi; každý viká
mže neznáti, komu se má hích odpustiti, a mže se po-

hnouti k rozvázání nebo svázání zvrácenou náklonností,

hnvem nebo lakotou ap. Mže se státi, že by knz z hnvu
nebo z lakoty nechtl rozhešiti prav kajícího a zpovídají-

cího se, nebo že by knz z nevdomosti chtl rozhešiti

lživ se zpovídajícího; v prvním pípad nemže zajisté

zpovídajícího sváziati ve víe 'a v druhém rozvázati, by
i neíchtl nebo chtli, Z toho vysvítá, jak velká urážka by

se stala i od tch, kdož klíe applikují, i od tch, kdož se

prav nekají. Kdo chce býti rozhešen, musí nejprve býti

vlí nachýlen k tomu, aby litoval viny a usiloval více ne-

hešiti, S druhé strany všichni knží vikái dohromady ne-

mohou rozhešiti od zloinu toho, kdož chce zloinn he-
šiti a nechce z híchu se káti, podobn jako nemohou vázati

nebo híchy rozvazovati spravedlivému, který se z celého

srdce pokouje a má srdce zkroušené,^

Ale namítá se (kanón »Solitae« pap. Innocence), že

Kristus pravil k Petrovi a v nm k Petrovým nástupcm,

že vše, cokoliv on sváže na zemi, bude svázáno také na

nebi, nic nevyjímaje, K tomu Hus odpovídá, že nelze bráti

' Z Viklefa (Sedlák 489-^90),.
' Opp. 215a/ib, 267ib—268b, — De ecclesia, c. 10.
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onen výrok doslova, ponvadiž Petr nemohl na p. svázati
Písmo (srov, Jan, 10, 35: »Nemže býti zrušeno (solvi)

Písmo«), ani svázati toho, kdo se nechce káti (srov, Sk,
8, 22), ani svázati manželství (srov. Mat, 19, 6), ani osvo-
boditi (solvere) Jidáše od híchu (srov, Jan, 17, 12), Nelze
tudíž íci, že viká, který se domnívá svázati, koho chce,

skuten tak iní (srov, Augustin, De vera et falsa poeni-
tentia, a Richard, De potestate ligandi et solvendi), I zde
rozhoduje pravé pokání. Podle Richarda dlužno upraviti

onen výrok takto; »Cokoliv viká Kristv sváže spravedliv
na zemi, bude svázáno i na nebi,« A ádn váže nebo roz-

vazuje tehdy, když slouží podle pravidel zákona Kristova.

Z toho vyplývá, co je to moc klí církve. Katolicky má
se viti, že každý knz Kristv ádn vysvcený má do-
statenou moc udíleti jakékoliv svátosti jemu píslušející.

Má tudíž i moc rozhešovati toho, kdož je prav zkroušený,

akoliv tato moc, co se provádní týe, jest v mnohém d-
vodn omezena, jak uvedeno. Všichni apoštolov pijali

stejnou moc s Petrem (srov. Mat, 18. 18; Jan, 20, 22-23;

Luk, 22, 19; Mat. 28, 18-20) a bylo by pošetilé viti, že

apoštolov nepijali žádného jiného daru duchovního od
Krista, leda ten, jenž by byl na n od Petra prost pe-
nesen,^

39, Tyto názory Husovy o moci klí vyvolaly živý od-

por Pálv, I Pále rozeznává ti ásti ve svátosti pokání,

totiž lítost, zpov a dostiuinní, ale Husovi vytýká, že ve

svých kázáních hlásal, že sama lítost staí ku spáse, a ne-

pipojoval žádných omezení. Tato výtka zakládá^ se patrn
na kivém udání, nebo ze sepsaných kázání nelze ji doká-

zati.^ Dležitjší jest výtka dailšího bludu Husova, totiž že

knz ve svátosti pokání hích neodpouští, nýbrž pouze

oznamuje kajícníkovi, že jsou mU) híchy odpuštny, Auto-

' Opp. I. 216ia—217a, 268b—270a, — De eccl. c. 10. — Dodatek
viz v Šerm, 85^—86, kde se praví, že apoštolové mli stejnou moc
svaizovaioí a rozvazovací, ale církev ji omezila, aby prostý lid nebyl
nachýlen k tžkým híchm; dále že se k ro'zhešení požaduje ped-
cházející milost boží, potom híšníkova zkroušenost a knéžova abso-

luce; konen se mluví o zneužívání moci klí od papeže,

* Anebo zakládá se na tom, že Hus snad nkdy zdraznil, arci

zoela po katoliku, postaitelnost opravdové lítosti.



Rozdíl! uení Huscrva a Pálova o moci klí. 327

rity Husem uvedené prý nedokazují jeho tvrzení. Obecná
nauka církevní podle Pálce je, že knz odpouští híchy na
míst božím služebn. Je paterý zpsob odpouštní hích
a i kající musí se naped vyznati knzi a jeho soudu po-

korn se podrobiti. Knz nemže však používati libovoln
moci klí (k níž náleží i právo vyluovati z církve, o nmž
Hus se nezmiuje). Knz jest jen nástrojnou píinou od-

pouštní hích, k nmuž se požaduje: 1, ádné disposice

knzovy; 2, pípravy pijímajícího; 3. moci boží, Je-li tudíž

nkdy moc klí bez úinku, toho vinu má bu pijíma-

jící, nemá-li lítosti a pevné vle již nehešiti, nebo knz,
když z hnvu nebo z lakoty odsuzuje nevinného. Rovnž
bez úinku jest použití moci klí, nemá-li knz pravomoci

a nepoužívá-li jíi dle církevního ádu,^

40, Otázky tuto dotené týkají se svátosti pokání a

speciáln moci klí (potestas clavium), kterou se tato

svátost podstatné provádí; všimnme si tudíž blíže této

vci, ponechávajíce stranou otázky o »actus poenitentis«

i »natura sacramienti«, jež spadají do speciálního pojednání

o této svátosti. Církevní uení z Mat, 16, 18-19 a Mat, 18,

18 vyvozuje, že se tu Petrovi slibují klíe království ne-

beského, t, j, jurisdikní moc nad veškerou církví, jež Kri-

stus jmenuje královstvím nebeským. Slovy »cokoliv svážeš«

slibuje se Petrovi a jeho nástupcm nejvyšší moc v ád
nadpirozeném svazovati vle vících zákony, soudními

nálezy a tresty, a slovy »ookolív rozvážeš« slibuje se moc
rozvazovati pouta, jež mohou vícím zabraovati vstup do

království nebeského;' ponvadž hlavním poutem jsooi

híchy, Kristus slíbil uvedenými slovyPetrovi nejvyšší moc

odpouštti híchy. Že Kristus tuto moc nejen slíbil, nýbrž

i udlil, svdí Jam, 20, 21-23, což i Hus aivádlí. Spor týká

se pedn povahy udlené mocí a za druhé nositel téže

moci. Protestante tvrdí, že uvedená moc znamená pouhou

schopnost kázati odpuštní hích ili prohlašovati, že ka-

jícím jsou híchy odpuštny, kdežto katolíci uí, že udlená

moc jest skutenou mocí opravdu híchy odpouštti, že

tato moc netýká se pouze trestu, nýbrž i viny, smiujíc ne-

jen s církví, nýbrž i s bohem, že se vztahuje na všecky

' Sedlák, Spis Pálv, str. 26—28.
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híchy bez výjimky a že se tato moc vykonává soudním
aktem, t, j, instruováním pe a pronášením rozsudku/ Již
z toho vysvítá, že Husovo stanovisko není katolické (v dneš-
ním slova smyslu) , nýbrž že se blíží uení protestantskému,
kdežto stanovisko Pálovo jest v podstat katolické. Rozdíl
stanoviska jest v tom, že podle Pálce a církve Kristus ud-
lil apoštolm plnou moc k odpouštní hích, kterou sám
byl vykonával, a vdechl jím zárove ducha svatého, tak že
apoštolov a jich nástupci jako nástrojové ducha sv, plnou
moc Kristovu mají a vykonávají. Naproti tomu podle Husa
(ale také podle Lombarda a j,)^ Kristus tuto moc nevydal
apoštolm, nýbrž sám ji ve svátosti pokání vykonává, a

knží mají pouze moc prohlašovati odpuštní hích bohem,

zpsobené a na predestinující vli boží zcela závislé. Nej-
vyšším a skuteným soudcem podle uení katolického jest

církev, resp, knží, kdežto podle Husa jest jím toliko bh.
To jest zásadní rozdíl mezi Husem a dnešní dogmatikou
katolickou, Pále, jak eeno, stojí v podstat na katoli-

ckém stanovisku, akoliv ponkud ve volnjší form, než

zní dojímatická definice tridentská. Uí, že knzova moc
odpouštti híchy jest služebná a knz jest jen nástrojnou

píinou odpuštní tích (což uí i církev),^ a žádaje ádné
disposice knzovy, pipouští, že i vinou knzovou mže býti

moc klí nkdy bez úinku, I to shoduje se s uením, cír-

kevním potud, pokud toto žádá (a tu jest shoda i s Huso-

vým stanoviskem), aby pi vykonávání moci klí knží se

úpln ídili podle zákona božího,* Toto zdrazování osobní

kvalifikace udíle svátosti pokání jest druhý moment
v Husov uení o této vci. Církevní uení spokojuje se

zpravidla stanovením, kdo z knéží (episcopi et presbytei)

jsou platnými služebníky moci klí, ešíc pouze otázku

právn hierarchické píslušnosti, a nikoliv mravní zpsobi-

' Tanquerey, IP 4Q0 si.

" Srov. S c h e e b e n IV. 3, 676. Že cínkev má moc ponze pro-

hlasovati odpuštní hích, uili Roberlus PuHus, Pelrus Lombardais,

Petr z Poitiers, Vilém z Auxerre, Vilém Paížský, Rajmund z "Penna-

forte, Hugo ze St. Caro a j. Hugo a Richard ze Sv, Viktora uili, že

církev mže odpouštti toiliiko trest zia hídhy, a nikoliv vinu híchu.
Teprve Trident, stanovilo pevn uení svrchu uvedené. I b i d.

' Cf. Scheeben 673.
' I b i d. 682.
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losti. Tuto poslední otázku pomíjí mlením, spokoj uje se
vytením bludu valdenského a viklefsko-husitského, podle
néhož mioc klí upírá se hiríšným knižím,^ Jisto však je, že

Husova these o tom, že každý knz mže z nevdomosti
nebo ze zvrácené náklonnosti híchy svazovati nebo roz-

vazovati, jest podle dnešního uení bludná,- ponvadž
podle katolického dogmatu »potestas ordinis«, jež jest pi
udílení svátostí pokání, jest nezniitelná, a »potestas iu-

risdictionis« jakožto »potestas supernaturalis«, udlená ne-

omylnou autoritou církevní, nemže býti uvedena v pochyb-

nost nebo ve zmar subjektivní zpsobilosti nositelovou.^

Slyšeli jsme výše (§36, str. 319], že Hus rozeznává
v moci klí »vdní rozlišovací« (scientia discernendi) a

moc soudní (potestas iudicandi). Pokud se to týe moci
církevní vbec, je správno, co výše praveno proti korrekt-

ností tohoto rozlišování. Avšak vztahuj eme-li je pouze na
svátost pokání, dlužno íci, jak práv naznaeno, že i podle

dnešního uení katolického k moci klí požaduje se moci

ordinaní a zárove moci jurisdikní; tato poslední jest

pedevším moc soudní, ponvadž zpovídající knz híchy
odpouští nebo zadržuje ve form soudní. Jelikož pak svá-

tost pokání vztahuje se pedevším na blaho soukromých
osob, zove se soudní pravomoc potebná ke správ této svá-

tosti soudní moc vnitního fora (potestas iudiciaria fori

íntemi . poenitentialis] a definuje se jako nadpirozená
moc, udílená zevním aktem pedstavených ili církevní auto-

ritou, kterou v poslední ad jest papež jako držitel veškeré

jurisdikce církevní.* Srovnáme-li s tímto uením názor Hu-
sv, vidíme podstatný rozdíl v tom, že Hus, jenž fakticky

sluiuije rozeznávání i souizcní v jedlnu' mioc s^oudiní, odvozuje

tuto moc z udlení božího jako moc instrumentální nebo
ministeriální, a nikoliv z udlení nadízené autority církevní;

^ Soheeben 724 si, — Tanqtiercy 520 si. a j.

" Trid. cae), 10 odsoiuidilo vtu: »Si quis dixerit, sacerdotes, qui

in peccato mortali šunt, potestatem ligandi et solvendi non habere , .

.

a. «.« T la n q u e r e y 521

.

' O této moci ordinaní a jurisditkní viz pesný výklad ap.

Tanquerey 520—530.
* Tanquerey 526. — Scheebcn IV. 3, 726. — F r a n z e-

lin 48 n. 1,
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dsledn pak Hus piazuje úžeji jurisdikní moc k moci
ordinaní, nechávaje knzi instrumentáln otvírati nebo za-

vírati království nebeské, avšak na druhé stran, in zá-

vislým toto otvírání nebo zavírání na vli boží a na mravní
zpsobilosti knzov i kajícníkov, omezuje jurisdikní m^oc

knzovu na pouhý úkon služební a deklaraní a moc církve

samé eliminuje z moci klí vbec, Husova myšlenka v této

vci je zcela jasná a pesn vyjádená temi vtami: 1, bhvn predestinuje a vykonává absoluci spasitelného je-

dince, odpouštje mu jeho hích, asov díve, než sluha

církve ji vykonává zde na zemi; 2, sluha církve jako viká
Kristv nemže hích odpustiti nebo zadržeti, neuiní-li

tak díve bh (sem náleží také podmínka, že sluha církve

musí se v tom srovnávati s Kristem jako klíem spasení);

3, žádný lovk nemže býti rozhešen, nerozheší-li j ej

díve bh, rozumí se za podmínky, uiní-li kajícník zadost

všem podmínkám, jež svátost pokání pedepisuje,^ Je pa-

trno, jak Hus penáší se pes církev pímo k bohu a Kristu

a jak svátost pokání, v jejíž správ katolické uení vidí

knžský úkon a zárove akt církevní jurisdikce, rozvoluje

v úkony vnitní justiíikace a služebného ministeria, zcela

závislé na spásonosné vli všemohoucího boha.

Avšak idea Husova o moci klí jest nejen ethická,

nýbrž i reformní. Vyplynula z vysokého pojmu spasné eko-

nomie híšného lovka a zárove z hlubokého odporu proti

znevážení a zneužívání moci církvi dané od knží, Hus

praví (ve, 11, spisu o církvi), že soudobí knží násiln vy-

vozují (emungunt) ze slov Mat, 18, 18, že ookoliv oni uiní,

má každý lovk úpln schvalovati, a ze slov Mat, 23, 2-3

vytlaují, že každý má jich ve všem poslouchati, pisvoju-

jíce si vbec z Písma, co svdí jejich touze po bohatství,

rozkoši a sláv (Mat, 16, 19; Mat. 18, 18; Jan, 20, 22-23;

Luk, 10, 16), aile potlaujíce, co mluví o následování Krista

v chudob, sinášelivosti, istot a pracovitosti (Jan 21,

19, 17; Mat, 10, 9; Mat, 11, 29; Mat, 20, 25-28), Ve své do-

mýšlivosti utvrzují se pak áblovou sofistikou, že Kristus,

udliv takovou moc Petrovi a ostatním apoštolm, udlil ji

také jim, a z toho si sugerují, že mohou dlati, cokoliv a

' L. c, v. výše, str. 324a, 325,
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jakkoliv chtjí. Proto Hus odporem proti tomuto zneužívání
mocí, dané od Krista knžím ke služb církvi, rozlišuje moc
pedestenou od moci pravé ve smyslu výše uvedeném,"'
Z tohoto rozlišení iní oak závr v tom smyslu, že praví
kesané, chtj íce dosíci pravé moci, mají odpírati každé
moci pedestené, která násilím nebo lstí odvrací je od ná-
sledování Krista- Odporem tím neodporuje se naízení bo-
žímu, nýbrž jen zneužívání moci pravé, jaké konají knží
svatokupci a veškero moronosné knžstvo (clerus pestifer)

nevvn smýšlející o sedmi svátostech církevních, o klíích

a o jiném píslušenství zákona Kristova,- Podobn Hus
kára zneužívání moci klí ve svátosti pokání. Praví na p.,
že »knžie blázniví, nerozumjíce Písmu, chlubí sš, že oni,

kdy chtie, odpúštjí hiechy lovku, a kdy nechtie, ne-

odpustie, a tak že pošlí, koho chtie, do nebes, a koho chtie,

pošlí do pekla, jakožto klíníci mocní nebes i pekla, « Proti

tomu však mluví sv, Jeroným, dovozuje, že jako knží v Sta-

rém zákon tak neinili ani neuzdravovali malomocných, tak

ani knží v Novém zákon nemají moci, aby koho inili vin-

ným, kdo sám vinen není, ani aby ho od hích uistili; knží
moudí mají pouze ohledati lovka v híchu a povdti,
kdy mu bude hích odpuštn v nadji, aby bydlil v svaté

obci milosti, a také povdti, kdy nebydlí, totiž když je ve

smrtelném híchu,''

Mravn-opravná snaha Husova názoru O' moci klí jest

tu zajisté jasná. Ponvadž »blázniví« knží, nerozumjící
Písmu, osobují si svrchovanou moc klíník nebes i pekla,

dovozuje Hus, že je to pehmat a nárok odporující Písmu,

jež jsou tím vtší, ím jistjší podle nho jest, že pravá

moc knží záleží pouze v ohledání lovkovy híšnosti a

oznámení prostedk, jak se této duchovní nemoci lze zba-

viti. Tudíž moc klí, svená do rukou knží, jest pouze

jistý druh duchovn-lékaské konsultace, omezující se na
prozkoumání nemocného a prohlášení o jeho stavu a zpso-
bilosti, Hus dsledn popírá, že by knží mli skutenou
moc léiti vících od hích, neku-li zbavovati jich viny

' Opp. II, 217a/b, 270a/b. — De eccl c. 11, cf. výše § 31.

= Ibid. 218a—b, 271a—272a,
^ E r b. I. 28. Výklad víry.
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i trestu' svrchovaným aktem soudním, jako uí katolická

dogmatika, jež v této vci jest s Husovým názorem naprosto
nesmiitelná, a tebas tenkráte nebyla ješt pevn formulo-
vána, celým duchiem míila k tomuto pojímání a tedy nedala
se s Husovým názorem smíiti. Dlužno naopak piznati, že
Husv názor blíží se co nejvíce protestantsikému uení, podle
nhož církevní moc v širším, smyslu jest pouze moc, resp.

služba (ministerium) a píkaz (mandátm) kázati evange-
lium a' spravovati svátosti, a v užším smyslu moc klí není

soud ani zákon (judicium seu lex), nýbrž beneficium ili

milost v podstat evangelická, náležející nikoliv jedinému
stavu, nýbrž veškeré obci církevní,^

Zákon Kis tv
(lex Christi),

41, V úvod k této ásti (v, výše str. 150-152) uvedl jsem
nájzor Gottschickv, podle nhož klíeta uióení Husova
o církvi není idea predestinace, nýbrž idea úelné podoby

empirické církve ili idea zákona Kristova a jeho vládv v ce-

lém život empirické spolenosti církevní. Dovodil jsem

v n, oddílu (v, výše str, 155 sl,J, pokud lze míti za pedpo-
klady a základy Husova pojmu církve ideu víry láskou utvá-

ené a ideu predestinace jako spasného prostedku, Z tchto
ídeí spasné ekonomie vyplývá Husv pojem církve jako

mravn-duchovního jsoucna v podob mystického tla Kri-

stova, jak jsem vyložil v plné šíi v HL ásti; tam jsem také

ukázal, jak reální byl i Husv pojem t, zv, církve predesti-

novaných, který byl v Kostnici odsouzen v mylném ped-
pokladu, že by Hus byl uil jediné církvi svatých ili pre-

destinovaných a eo ípso církvi neviditelné. Eticko-reální

povaha Husova pojmu církve vysvítá také z jeho názoru

o známkách církve ai moci církevní, jak práv dovozeno.

Totéž lze vidti z Husova pojmu o zákonu Kristov a jeho

vlád v život empirické spolenosti církevní (ecclesia mi-

^ M e j e r-S c h 1 i n g, i. Kirchengewalt RE. X\ 385,
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litans), kterýžto pojem lze míti vedle pojmu víry láskou
utváené a pojmu predestinace jako spasného prostedku
za základ názoru Husova o církvi,

Chceme-Ii správn pochopiti a oceniti Husv pojem zá-
kona, musíme si uvdomiti jeho smysl nejen právní a kul-
tovní, nýbrž i bohovdiný a etický, a k tomu cíli bude nej-
lépe, všimneme-li si naped vývoje tohoto dležitého, ale

v soustavné dogmatice opomíjeného pojmu od sv, Pavla a
Augustina až k Viklefovi a Husovi,^

42, Sv, Pavei- rozumí zákonem (vojiosl nejen psaný
zákon židovský ili Starý (thora), nýbrž každé naízení
boží, nech je povahy etické nebo kultovn obadové. Zákon
Slám o sob 'a.ní pl^niní jeho nepsobí lospiriavedllniní aniž vede
k životu, ponvadž vli boží v zákon vyjádenou plní

híšný ili tlesný lovk z pouhé poslušnosti k bohu a pln-
ním jejím jen poznává svou vlastní bezmocnost a híšniost;

krom toho zákon, který podrobuje lovka vin a trestu,

nedává sám o sob nikdy mravní síly k plnní onch skutk,
jež naizuje, aby lovk vín a trestu unikl. Proto zákon
nemohl trvati stále a absolutn, nýbrž musel ustoupiti slibu

(promissio) a evangeliu jako vlastní závti (testam-entum)

a projevu spásonosné vle boží. Toto evangelium záleží ve

víe v Ježíše, která jest základem ospravedlnní kesa-
nova. Kdežto žid ml zákon za bohem naízenou cestu k ži-

votu a v plnní zákona skutky vidl záruku svého spasení

jakožto odmny osobn zasloužilé, kesan podle sv, Pavla

musí od své osoby zcela odezírati a zíkati se všeho ospra-

vedlnní takto nabytého; ospravedlnní kesanovo nevy-

plývá ze skutkv zákona f£? ep/cov vó[iou), nýbrž toliko

z víry Ježíšovy (£>t matsw? 'Irjaov). Tato víra sluje Je-

žíšova, ponvadž obrací se ke Kristu jako naplniteli slibu

a smírci lovka s bohem, a záleží v podstat v pijetí Kri-

sta jako ducha a soujmu všeho dobra do duše lovkovy.
Kdežto tlesný lovk (carnalis) byl od doby Adamovy na

' Z literaturv viz J. G o 1 1 s c h i c k, ol. Gesclz und Evangelium,

v RE' VI 1899, 632—641 a E. Troeltsch, i, Gesetz, v RGG II

1900, 1373—1387, kde jesit i další literaitura u-viedena.

' Srcv. Seeberg, Lehrb, di. DG P 1908, 68 si. a speciáln

P. Feine, Theologie des NT' 1912, 326—332, F. Prát, La theologie

die Saint Paul P 1909. 246 si. a i.
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tle i na duchu podroben nízkým pudm lidské pirozenosti,
kesan pozdvihuje se mocí ducha (7iv£0(xa) k jednot
s pneumatickým Kristem, který jej duchovn oživil, na-
plniv jej novým životem, jenž obsahuje všecko mravn
dobré i nesmrtelnost a budoucí vzkíšení tlesné. Duch Kri-
stv dlící v lovku duchovním (Tive\j\iaziy.óc, spiritualis)

jest pirozen výluný dar boží ili milost, a milostí jsou
i duševní stavy duchem oním zpsobené, jež sv. Pavel
shrnuje pod pojem víry a lásky. Víra, nech je myšlena jako
duchovní orgán pijímající boha a poznávající boží vli,

nech znamená mravn pokorné podrobení se bohu (ono

zdrazují protestantští exegetové sv, Pavla, toto katolití),

psobí ospravedlnní tím, že spoívá v Kristu jako vyku-
píitelí la spasiteli všeho lidstva. Duích Kristv probouzí však
v kesanovi i lásku, a láska, radost, mír, trplivost a po-

dobné ctnosti jsou vlastní požadavky — zákona Kristova,

jejž takto plní kesan zcela svobodn a vnitn. Staro-

zákonní vó|xo5 ustupuje kesanské X^P^?' která jako na-

plnní zákona a jako pravé evangelium jest vná a vyšší

víry i nadje, Sv, Pavel nezná zákona jinak než jako na-

plnní jeho láskou na podklad ospravedlující víry Kri-

stovy, Duch Ježíšv, jenž psobí tuto víru, proniká židy

i pohany a iní z nich jediné a jednotné živé tlo, tlo
církve, jehož sám jest hlavou. Takto pojem církve jest u sv.

Pavla pímým produktem víry Ježíše Krista, která jest zá-

rove pedpokladem inorodé lásky jako naplnní zákona

a pravéhoi evangelia,

43, Sv, Augustin^ vychází rovnž z víry jako poátku
ospravedlnní, ale na rozdíl od sv, Pavla zdrazuje ve víe
volní stránku, prav, že víra jest »ona vle, kterou ví-
me« a že bh osobí v lovku »samo chtní viti«. Touto
vírou dosahuje lovk, co zákon pikazuje — fides

ímpetrat, quod lex imperat- — , a to tak, že víra vede k lásce

' Sro^, S e e b e r g II 383^385.
' Entíhiriidion 31 (117), ed. S c h e e 1, 72, s dodatkem: »Nani sine

dei dono, id est sine spiritu sancto, per quem diífuindituir caritas in

oordibus noistris, i u b e r e lex poterii, non iuvare, et praevairica-

torem ínsuper facere, qui de igmorantia se exousare ncm i>ossit«. —
V Ep. 145, 3 (praví se; »Lex adiducii adi fidem, fides iimpeitrat spiritum
largiorem, diffuindiit stpiritus oarítatem, implet caritas legem.«



Uení sv. Augustina o zákonu Kristovu. 335

ili k dobrovolnému plnní zákona. Je zajímavo, že sv, Au-
l^ustin nerozvoluje pojmu zákona ve víe, jako inil sv,

Pavel, nýbrž spíše klade tento pojem v protivu k milosti

samostatn pojaté a ze samoinnosti boží vyvozené. Pijí-
maje totiž zákon (lex operum) a evangelium (lex fidei) za

projev téhož boha, piznává zákonu úkol zakazovati žádosti

a trestati, kdežto milosti za úkol pikládá buditi v nás lá-

sku k bohu a chu ke konání dobra. Voluntarism Augusti-
nv dsledn prohlašuje í ducha dlícího ve vícím za vli
boží a má za úinek boha samého, že vící dosahuje lásky

a tím plní vli boží, ili že víra dosahuje láskou vnitn
toho, co zevn pikazuje zákon. Kombinuje pojem milosti

s pojmem církve, revindikuje Augustin také ducha lásky

pro církev — vtou, že církev jest uvnit uzavená jednota

lásky (compages caritatis], — a z církve iní jediné jevišt

k projevení a uskutenní lásky. Již z toho je patrno, že po-

jem víry, resp, milosti jest u sv, Augustina nekonen vyšší

než pojem zákona, což ostatn plynulo samo sebou z jeho

kritického stanoviska vi Pelagiánmi. kteí v zachovávání
mravního zákona reformovaného Kristem vidli základ

všeho náboženství,^ Souviselo to také s Augustinovou filo-

sofií spasné historie, podle které období zákona bvlo jen

nižší stupe ve vývoji kesanství. První období bylo ono,

ve kterém lovk tonoucí v nejhlubších temnotách nevdo-
mosti žil zcela tlesn a bez rozumu. Bylo to období »ante

legem«. V druhém období (»sub lege«) nabyl sice lovk
Mojžíšovým zákonem poznání, avšak ponvadž neml posud

podpory od ducha božího, hešil dále a nyní vdomi; k to-

muto stavu vztahují se slova ap, Pavla k ím, 5, 20: »Zákoin

pistoupil, aby se rozhojnil hích. « Tetí období (»sub gra-

tia«) je období milosti, jež byla zjevena prvním- píchodem
prostedníkovým; v nm sice slabost híšného lovka není

posud úpln vyhojena, avšak spravedlivý žije z víry fex

fide) spravedliv, pokud nepovoluje špatné žádosti. Kdo
pak vytrvá, dosáhne po smrti pokoje ducha a na konec i t-

lesného vzkíšení, jež nastane ve tvrtém a posledním

období vývoje lidstva,'' Ale sv, Augustin pipouští i pojem

' Cf. Re uter, Auguistin. Studlien, 38 si, Srov, též Harnack
DG III 197—8,

- Endhiin, 118, ed. S c h e e 1 73.
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nového zákona, jenže jej oo nejúžejii 'kombinuje s pojmem
milosti. Kdežto Pelagius uil, že se psobení milosti vyer-
pává ve sdílení ,nového uení ili nového zákona, sv, Augu-
stin piznává tomuto novému zákonu úkol daleko omeze-
njší, ue, že nový zákon toliko vyjaduje slovo boží a p-
sobí tudíž zevn, kdežto vnitrné a úinn psobí pouze
skrytá milost ili milostná vle boží, která v duši vyvolává
pímo (tudíž i vedle slova!) milovnou víru a tím ospravedl-

nní,^

Mžeme tudíž u sv, Augustina rozeznávati trojí zákon.
První zákon je pirozený zákon (lex naturalis ili ra-
tionis), jenž jest lovku vrozen jako rozumové poznání, že
lovk nemá initi druhému, co nechce, aby se inilo jemu;
na tomto pirozeném právu spoívají všecky positivní zá-

kony. Druhý zákon jest židovský ili starozákonní (lex

operum), který psobí v lovku nikoliv rozumové poznání,

nýbrž mravní strach vyplývající z uvdomní si nemožnosti
plniti píkazy zákona; tento strach jest poátek moudrosti
a duševní podmínka pijetí poselství o víe do duše ke-
sanovy. Tetí zákon (lex fidei] jest evangelické uení (do-

ctrina), které psobí zevné napomínáním a ponkud i pi-
kazováním,- jinými slovy podává lovku objekt víry, po-
uuje jej zejména o tom, že bh mu nyní chce sám dáti,

co od nho chce a co posud naplovalo jej strachem,^ Úloha
tohoto zákona jest, jak patrno, zcela nepatrná, a to proto,

že podle sv, Augustina vlastní víra jako poátek a základ

nového života, není suma rozumových pravd a mravních
závazk, nýbrž duševní, resp, volní akt a souhlas s vlí

boží a jako takový irá milost boží,''

^ Grat. Cíhr, 24, 25, oit. Seeberg 465: »Noa dege atque doctrina

imisonante forinisecus, sed interna et ocoullta, mirabili ac ineffabili po-

tesitate operari deum in cardibuis hominum, non solum veras revela-

tiones, sed bonas etiam voluntaites.*
• Spir. et lit. 34, 60: »visoirum suasionibuiS agit deus, ut velimrjB

et ut credamiuis, sive extrdimsccuis per evangelicas exihortationes, uibi

et manidata legis aliquid agunt , , ., sive intrisecus, ulbi nemo habet

in potestate, quid ei veniat in nientem, sed oonsentire vel dissentire

propriae vdluntatis est«. Cit. Seeberg 467,
'

I bíd. 1, 22; »Lege operum dicit deus: Fac, quod iulbeo; lege

fidei dicitur deo: Da, quod jubes.« I b i d.
* Seeberg 466—468. — Srov. též Mausbach II. 303 si.
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44, Po SV, Augustinovi nastává reakce proti jeho zd-
razování víry a milosti a vývoj vrací se k pedaugustinské-
mu náboženství zákona, v nmž milost znamenala pouze
odpuštní hích a svátostné vlévání sil k mravnímu jed-

nání,^ Je jisto, že psobilo tu spollii piojíraání miiilositii, doibra

a svátostí v hmotnjším smyslu stedovkého katolicismu,

avšak psobil tu nepochybn i ve stedovku vyvinutý smysl

pro harmonii a zákonnost sociáln-církevního dní a hierar-

chickou organisaci, S toho stanoviska dlužno posuzovati po-

jemi zákona ve scholastice a speciáln u sv. Tomáše, Sv,

Tomáš- pejímá ze sv, Augustina pojem církve jako mysti-

ckého tla Kristova, ili sboru vících spojených s Kristem

boží láskou, avšak zárove pedstavuje církev jako celek

ovládaný božským zákonem, jenž objímá zemi, nebe i oi-

stec a jehož úelem jest nazírání a požívání boha. Tím, že

se z církve iní dogmaticko-zákonná autorita a knžský
ústav svátostný, povyšuje se automaticky zákon nejen

právn, nýbrž i dogmaticky a eticky. Kdežto u sv, Augustina

byla, jak víme, víra volní akt vnitn (milostí] od boha p-
sobený, jest víra podle sv, Tomáše kusem požadavk zá-

kona, podle nhož se musí církev spravovati, A kdežto po-

jem kesana u sv, Pavla jest úzce spjat s vírou v Ježíše

a s duchem Ježíšovým dlícím v duchovním lovku a týž

pojem u sv. Augustina jest koordinován pojmu milosti, kte-

rou (propter quam) kesan jest kesanem (Ep. 179, 2),

má pojem kesana u sv, Tomáše smysl legáln jší a etitjší

tím, že se redukuje na následování Krista a jeho zákona,

V S, th, 2, 2 q, 124 a, 5 ad 1 praví sv, Tomáš výslovn, že

kesanem jest nejen ten, kdo má víru, nýbrž i ten, kdo

duchem Kristovým koná ctnostné skutky, a i ten, kdo odu-

mírá híchm, následuje Krista,^

* Tak vývoij výrazn karakterisuiie E, T r o e 1 t s c h. 1. c. 1383;

týž vyznauje celý vývoj zákona antitcsí Gesetz- a Glaubansreligion.

' Srov. Gottschick, Z Ki G VIII. 347 gl. a podle nho
Harnack II. 403—4. Srov. též Grabmann, Die Lehre des h. T.

v, A. von der Kirohe als Gotteswerk 1903, 83 si,

' P. L, 224, 917. O duchu Kristov dovolává se Tomáš sv, Pavla,

ím. 8, 9: '>Si quis soiritum Christi non habet, hic non est eius«; je

tu ovšem rozdíl: kdežto sv. Pavel mluví o tom, kdo má ducha sv.,

sv. Tomáš již o tom, kdo »spiritu Christi ad opera virtuosa procedit«,

Kybal, Uení M. Jar.a Huaa. ^i5
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O zákonu samém podává sv, Tomáš výklad tak zají-
mavý a pro pochopení Husova uení dležitý, že dlužno jej

uvésti zvlášt, by ovšem zcela strun/ Sv, Tomáš praví,
že bh jako zevní princip dobra pouuje nás zákonem a
pod*poruje milostí. Zákon sám o sob (lex a ligando] jest

jakési pravidlo a míra skutkv, podle nhož jest lovk na-
vádn k jednání anebo odvracen od jednání. Ponvadž
tímto pravidlem v obecném smyslu jest rozum jako první
princip lidských skutk, musí zákon míti nco, co k rozumu
náleží, což znamená, že obecné proposice praktického roz-
umu k jednání smující mají dvod zákona a že rozum má
také od vle dostatenou sílu k spravování se zákonem.-
Zákon hlavn hledí k ádu vné blaženosti, jež jest po-
sledním cílem lidského života. Toto »bonum commune« jest

vbec dvodem každého pravého zákona. Zákon mže dá-

vaiti pouze obec nebo její správce a musí býti promulgován,^
Rozeznává se: 1, zákon vný (lex aeterna) pocházející

od božského rozumu jako vladae všehomíra a promulgo-
vaný božským slovem (Verbum divinum) i písmem
(scriptura libri vitae), jež obojí jsou vné; cílem jeho

jiest zase bh;* — 2, zákon pirozemý (lex naturalis),

Skutkov zákonný moment jest patm i z další myšlenky o následováni

Krista,
' S. n. 1, 2 q, 90 sk, P. L, 123, 694 sq.
^ Toito zdrazování rozumu jako základu zákona a práva jest

píznané ,pro Tomášoivu filosofii práva. Jiní legísté, ev, theologové

mli za základ práva vli, Stov, G i e r k e, Das deutsche Genossen-
schaftsr-eoht III. 610.

Z toího ptlyne tato pesná definice zákona; »niihil est aliud quam
quaedam Tatiomis ordinatio ad bonm commune, et ab eo, qui ouram
oommunitatis babet, promulgata«, 1, 2, q. 90, a, 4 [699). Níže 1, 2,

q. 91 (700) praví se; »nihil est alláuid lex quam dietámen practicae

ratíoniis in principe, qui gubernat aliquam communitatem perfectam«,
* O vném zákonu Tomáš jedná speciáln v 1, 2, q, 93. Zde se

definuje vný zákon jaíko »ratio divinae sapientiae, seoundum quod
est directiva omnium aotuuira et motionum« (712), ili »summa ratio,

cui semper obtemperandum est«, jak praví sv, Augustin v 1 de lib.

arbitr, c. 6. (ibiid.). Dále se dovozuje, že vný zákon poznává každý
rozumný tvor podle jeho vyzaování, a ho dokonale poiohopiti nemže
(713'—4); že z vného zákona derivují všecky ostatní zákony a vlády,

»in quEintum pairticípant de ratione reota« (714—5); že vnému zá-

konu podléhá všecko náhodné i nutné v ád stvoeném, rozumném a
ásten i píirodinÍTn (715—8),
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který neznamená nic více, než úast rozumného tvora
na zákonu vném, pokud tento tvor svtlem piroze-
ného rozumu rozlišuje dobré a zlé a smuje k plnní po-
sledního cíle, jenž jest uren zákonem vným; — 3, zákon
lidský (lex humana), který liší se oá pirozeného pouze
tím, že participuje na vném zákonu praktickým rozumem
(ex parte rationis practicae), kdežto pirozený zákon tak
iní rozumem spekulativním (ex parte rationis specula-
tivae) ;

— 4, zákon božský (lex divina), který slouží ve-
dle zákona pirozeného a lidského k ízení života lid-

ského, aby lovk neoochybn vdl, co má konati a eho
se stíci, zvlášt vzhledem k vnitním inm"; tohoto zákona
je také teba za úelem zabránní všech hích, jež piro-
zený zákon zabraovati nemže.^ Kdežto tudíž pirozeným
zákonem sdluje se vný zákon podle míry schopnosti lid-

ské povahy, sdluje se týž vný zákon božským zákonem
vyšším zpsobem, veda lovka k poslednímu cíli nadpi-
rozenému. Božský zákon je o to vyšší zákona pirozeného,
ím jest zjevení milosti vyšší než poznání pírody. Je je-

den, ale dlí se ve Starý a Nový, nedokonalý a dokonalý.

Obojí zákon ídí k obecnému dobru (bonm commune], ale

Starý Zákon ídil k dobru smyslovému (sensibile) a hmot-
nému, kdežto Nový ídí k dobru rozumovému (intelligibíle)

a nebeskému;- Starý ídil hmotné, Nový ídí duševní akty.

Starý navádl lidí k zachovávání pikázání strachem z tre-

st. Nový navádí láskou, která se milostí Kristovou vlévá

od našich srdcí.^ Starý zákon, pipravuje toliko k pijetí

Krista, obsahoval pouze zárodky spasné spravedlnosti; Nový
zákon, daný Kristem, jímž zpsobeno spasení lidí, vede

však lidi k spa^sení dokonalému,*

Po stránce historicko-theologické jest nejpozoruhod-

njší názor sv ,Tomáše o božském zákon Novém ilí Kri-

^ Sv, Tomáš vytýká tyi mo-menty v božském zákonu (Ž, 18,

8): li nedovolutje ohavnosti híchu; 2. ídí lovka nejen k zevním,

nýbrž i k vnitním aktm; 3, má jistotu pravdy a pímosti; 4, ídí
lovka k cílli nadpirozenému a božsikému. 1, 2, q. 91, a, 4 (704).

Srov, Aug. in 4 contra Faustum, ci 2,

'^ Cf, Augi. contra Adamantium, c, 17.

* 1, 2, q, 91, a, 4 a 5 (703—706). V q, 98. autor jedná sípeciáln

o St, Z., v q. 107 podrobnji o rozdílech St. a N. Z.
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stov. Jak víme, obecným cílem božského zákona jest bia-
ženosit. Ale pekáží v tom hích zevní i vniiitíi, Božskiý zá-
kon nemže se spokojiti bránním a trestáním híchu, jak
iní zákon lidský, nýbrž musí uschopniti lovka k dosažení
vné blaženosti, kteráž teprve náleží k jeho dokonalosti.
Toto uschopnní nelze však provésti jinak než milosti ducha
sv., kterou se vlévá do našich srdcí láska naplující zákon.
»Milost boží jest zajisté život vný,« jak praví ap, Pavel
v ep, k ím. 6, 23, Tuto milost nemohl udliti Starý zákon,
nýbrž jen Kristus, jak se praví v ev. Jan. 1, 17: »Zákon skrze
Mojžíše jest dán, ale milost a pravda stala se skrze Ježíše
Krista. «^ Lze tudíž íci, že celou silou Nového zákona jest
milost ducha sv., jež se dává vírou Kristovou. vEt ideo,

praví doslovn Tomáš, principaliter lex nova est ipsa gratia

Spiritus sancti, quae datur Christi fidelibus,«^ Proto v ím,
3, 27 mluví se o »lex fidei« a v ím. 8, 2 o »lex spiritus vitae

in Christo Jesu«
;
proto také sv, Augustin praví v de spir.

et lit, c. 17 a 26, že »lex fidei scripta est in cordibus fide-

lium« a ibid, c, 21 praví: »Qua'e šunt leges dei ab ipso deo
scriptae in cordibus, nisi ipsa praesentia Spiritus sancti,

«

Nový zákoin, jsia rriilioistí ducha, sv,, disponuje k této mi-

losti, ba pináší ji a instruuje vící Kristovy slovy i skutky

o tom, co mají viti i co miají initi. Je to zákon vložený

(lex indita), a to vnitn darem milosti k pirozenosti pi-
daný, který nejen ukazuje, co se má konati, nýbrž i pomáhá
k plnní, a za druhé je to zákon psaný (lex scripta) totožný

s písmem evangelia. Možno v nm rozeznávati dva mo-
menty: 1, milost ducha sv, vnitn danou, a 2. dokumenty

M, 2, q, 98, a. 1 (750—1).
-

1, 2, q. 106, a. 1 (879), Verse v q. 108, a, 1 (893) zní: »est

gratia Spiritus Sancti, quae manifestatur in íide peir dilectionem ope-

rainte«, V q. 107 a. 1 (886) ipraví se: »lex nova, ouius principalitas

consistit in ipsa spÍTÍtuali gratia indita cordilbuis, dicitur lex amoris;

et diciitur habere promissa apiritualia et aetema, quae šunt objecta

virtutis, praecípue C5hariíaitis«'. V q. 107 a. 1 (887) se praví: »lex nova
dicitur lex fidei, in quaintum eius principalitas consistit in ipsa gratia,

quae interius datur credentibus ; unde dicitur gratia fidei, Habet
autem secundairio aliqua facta et moralia et sacramentalia; sed in his

non consistit principalitas legis novae, sicut principallitas veteris legis

in eis consisteba't«, — Že pikázání N, Z. jsou v podstat obsažena
v St. Z. dovozuje se v q. 107 a 3 (891).
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víry a pikázání ídící lidské city i skutky. První je princi-
pální a psobí, že Nový zákon ospravedluje; druhé jest
sekundární a neospravedluje. Nelze ovšem íci, že by mi-
lost Nového zákona ospravedlovala úpln, tak že by utvr-
zovala vícího v dobrém do té míry, že by nemohl hešiti;
to náleží toliko ke stavu slávy, milost Nového zákona jen
napomáhá dostatené lovku k nehešeni,^ Pes to žádný
stav pítomného života nemže býti dokonalejší stavu No-
vého zákona, ponvadž tento zákon bezprostedn uvádí
k poslednímu cíli. Jest to zákon nejen Krista, nýbrž i ducha
sv, (ím, 8, 2], který byl dán po nanebevstoupení Pán,"
Pes svou duchovost není prost zevnjších skutk, jako jsou

skutky svátostí (ktu, svátosti oltání a j,), jež jsou v No-
vém zákon ustanoveny, nebo jiné skutky zevnjší, jež se

z instinktu milosti vyvozují (pikázání a zákazy), nebo ko-

nen jiné skutky zevnjší bez vztahu k milostné víe,^

Pomr tchto zevnjších skutk a vnitní milosti vyjaduje
se slovy, že Nový zákon ve vnjších skutcích pouze pika-
zuje nebo zabrauje, co nás uvádí do milosti nebo co nutné

náleží k správnému užívání m.ilostí, A ponvadž sami o sob
nemžeme dosíci milosti, nýbrž jen skrze Krista, ustanovil

Pán svátosti k dosažení milosti. Užívání pak milosti dje
se skutky lásky, které zase náležejí k mravním pikázáním
(896), Nový zákon sluje zákon dokonalé svobody (lex per-

fectac libertatis, Jac, i; 25) pedn proto, že nenutí nás ke

konání, leda toho, co samo sebou k spasení jest nutné, a

k vystíhání pouze toho, co spasení odporuje, a za druhé

proto, že psobí, že pikázání nebo zákazy plníme svobodn,

pokud je plníme z vnitního instinktu milosti,*

V tomto výkladu jest podivuhodné spletení pojmu mi-

^ 1, 2, q, 106, a. 2 (880). — V q, 107 a, 2 (888) praví se, že

N. Z, dloplujie Starý »juisti{icando per virtuitem passionis Christi«

(cf, Rom, 8, 3), Dje se tak milostí, které lidé dosahují botholovkem,
iehož lidství bh naplnil milostí, aJby k nám vplynula (q. 108,

a. 1 Í893),
^

1, 2, q, 106, a, 4 (883), Milost ducha sv, jest jaiko vnitní
habitus nám vlitý, naiklouijící nás k správnému jednání; psobí, že
svobodn konáme to, co odpovídá milosti, a stežíme se, co milosti

odp oruij e (894/5 )

,

M, 2, q. 108, a, 1 (894),
' 1, 2. q. 108, a, 1 (895),
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losti s pojmem zákona, pi emž pojem zákona jest pod-
ízen pojmu milosti a tento pojem vyvozen nikoliv z víry
jako volního aktu, nýbrž z protivy pírody a milosti; milost
pak jest pojata a pedstavena jako nadpirozený dar boží p-
sobící na rozum i vli lovkovu. Nadpirozen magická mi-
lost, vkládá se do duše lovkovy jako zvláštní forma, kte-
rou se navádí k dosažení vného dobra, a zákon disponuje,
slovem i skutkem, k této milosti. Hledíme-li k zákonu bož-
skému jako theologicky nejdležitjšímu, vidli jsme, že
sv. Tomáš jej pojímá jednak jako stav, jednak jako in,
který psobí uvnit i zevn k dosažení vné blaženosti;
uvnit milostí ducha sv, a zevn skutky, zejména svátostmi
a pikázáními. Základní silou je tu milost ducha sv,, nebo
všecko v církvi jest bu její projev a úinek, anebo její

disposice. Zákon jako »lex indita« jest milost Ducha sv,

sama, avšak tato spiritualistická idea nemá u sv. Tomáše
oné úinnosti, jako idea ducha Kristova u sv, Pavla a idea
víry a milostí u sv. Augustina; pravit', že milost Nového zá-

kona neospravedluje dokonale, a jinde (896, 1, c] nazna-

uje, že toliko zevními skutky, najm svátostmi, dostáváme
se do stavu milosti a jejího užívání, V podstat zákon u sv,

Tomáše má význam toliko metodicko-pedagogický, veda
k milosti a obsahuje prostedky, jež milost psobí,^

45. Hus se otázkou zákona nejprve obíral v Enarr. Psalm.
z r, 1405/6, Vykládaje slova Ž, 118,44: » I budu ostíhati zá-

kona tvého ustavin od vk až na vky,« praví, že nco ji-

ného jest zákon, nco jiného síla zákona, nco jiného dílo zá-

kona a nco jiného cíl zákona. Zákonem jest souhrn piká-
zání a svátostí, uložený k zachováváiní. Jest trojí podle tí
období svta: 1, zákon pirozený (lex naturae) sahající od

Adama po Mojžíše; 2. zákon stínu (lex umbrae) od Mojžíše

po Krista; 3. zákon milosti (lex gratiae) od Krista do konce

svta. Tento zákon jest poslení v pítomném život a bez-

prostední ped budoucí slávou, ve které se žije podle pra-

vidla lásky. Silou (virtus) pírodního zákona jest instinkt

^ G o 1 1 s c h i c k, d. c. 636 vytýká, že Nový zákon u sv. Tomáše
platí (pesto, že je definován jako milost duaha sv.) jako napsaný zákon,

lex scrLpta, se statutáirními piikázáními, pi emž se ale osobní jistota

pítomné milosti a nadje o budoucí milosti boží vyvozují z vlastních

skutk, takže úloha zákonu je neuritá.
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rozumu, pokud rozum ve shod s pírodou napomíná k do-

brému a správnému (srov, ím, 2, 14), Sílou zákona stínu

jest instinkt strachu, pokud strach ped špatným jaksi ne-

pímo pudí k dobru (srov. ím, 8, 15], Sílou zákona milosti

jest milost vlévající habitus lásky, tak aby pikázání zá-

kona se zachovávala z lásky. Apoštol v ím, 8, 15 nazývá

tuto sílu »duchem synovství« (spiritus adoptionis filiorum).

Dílem zákona pírodního byla dokonalost mravního dobra

v lovku, pokud mravní síla na zpsob pírody souhlasí

s rozumem. Dílem zákona milosti jest duchovní obnovení

(Efez, 4, 23), Ale všecky tyto zákony jsou svým cílem jeden

zákon, protože mají jedno pikázání, cíl i ovoce, jímž jest

láska. Proto i zákon pírody a zákon stínu byly asem za-

chovány, a pouze zákon milosti zachovává se po celou dobu

Kristovu a na' vky vk, ponvadž láska nevypadá aaii ne-

mže býti dokonána.^ V témže spise Hus rozeznává také

zákon srdce (lex cordis) ili zákon boha otce vzhledem

k jehlo pvodu, a zákon úst (lex orís, Ž, 18, 72) ili boha

syna vzhledem k jeho prohlášení, jinak také zákon písma

a díla (lex scripturae et operis), jenž jest zákon Ducha sv.

vzhledem k jeho vepsání, zachovávání a milování v srdcí

i v díle. Akoliv zákon boha Otce, Syna i Ducha sv, jest týž,

pece evangelium prohlášené Kristem sluje zvlášt záko-

nem ústním-, o nmž mluví Ž, 118, 72, Zájem Husv byl sou-

stedn pirozen k evangelickému zákonu Kristovu, jak

ukazují další výroky v témže spise. Tak praví, že slib boha a

pravda jeho zákona jsou neomylným poátkem spasení,"

Jinde Hus praví; Zákon, o nmž mluví Ž, 118, 33 (Legem

pone mihi, domine, viam iustificationum tuarum, et exqui-

ram eam semper), není Mojžíšv zákon strachu a kázn,

nýbrž Kristv zákon lásky a milosti, podle slov Jan, 1, 17:

»Zákon skrze Mojžíše jest dán, milost a pravda stala se

skrze Ježíše Krista«; rozumí se tu milost k zachovávání

a pravda k rozumní; tento zákon je cesta vedoucí od smrtí

k životu. Teba jej vykládati rozumem vlitým a od boha

' Oppi. II, 292b—293a, 452b—453a, — Enarr, ps.

* »Promá'SSÍo dei et legis suae veritas esit príncipium ínía:lUbile

ad saluteni.« — Opp, II. 240á, 388b, 1. c.



344 II. O církvi a papeži. Ustavení církveu

inspirovaným, kterážto innost sluje »šetení zákona« (legis

perscrutatío, Ž, 118, 34) a týká se tí vcí: tajemných, jež

teba zkouimati, duchovních, íež teba viti, a nebeských, jež

nutno doufati a si náti, což vše jest vlastní dar pravého
lídu' kesanského,^ Hus miluví dále o bedlWém^ hlední k zá-

konu a ustaviném pemýšlení o nm, prav, že toto jest

píinou vytrvalosti,^

Ve výkladu kanonických epištol z 1404 obírá se Hus
opt evaogeHckým zákonem, jejž staví proti lidským záko-
nm {papežským nebo císaovým) a tradicím; praví, že tyto

zatemují zákon Pán, jenž jest svtlo a zrcadlo bez po-

skvrny. Podle Jiak, I,, 25 praví se dále, že nový' zákon Kri-
stv jest zákon dokonalé svobody, nebo osvobozuje lo-
vka nad starý zákon, tak že lovk, zaslouží-li si, mže
pejíti po smrti bezprostedn do slávy nebeské. Tento
zákon jest nade všecek jiný zákon, kanonický i obanský,
jest nejsvobodnjší, nejkratší a nejlehí, veda pímo do
vlasti; pes to synové pozemští nedbají ho, nýbrž jako sovy
poletují, chytajíce zákony temnotami zahalené.^ Zákon Kri-
stv sluje zákonem dokonalé svobody také proto, že jest

nejsnazší dokonalosti, nebo Kristus udluje jej každému bez
rozdílu milosti a volá, aby pracující pijali jeho sladké jho

ai ;lehké bím, jím^ž jest milování boha a blíižního,* Zacho-
vávání božského slova skutkem jest podmínkou dosažení

^ I ib i d, 288a, 446b, Dále se Hus obrací proti vnému hledání
podivných vcí (mirabilía) v zákon a theologickému definování všeiho,

co zákon obsahuje,

' Ibid. 304a, 467a a 311a, 475b,

* Opp, II, lila, 173b, — In epist, can, O kanonickém a obanském
zákonu se tu praví, že »compatituir secm servitutem maxiímam, quia

servitutem pecoati et diaboH ad poemám perpetuam mancipantem«,
* I b i d, 124b, 193a/b s dodatkem: »Non cnim legis obliviscituir,

qui quod lex praeaapit, exequitur, quamvis verba legis non cogiteít.

Unde talis plus scit e S. Scriptura et efficacius, quam qui suiper-

ficietenus legem cognoscit et ei in opere oontraidicit , . , Et patet, quod
isolum ille erit beatus finaliter, qui legi Christi oibedien« ipsam opere
adiímplebit. Infantes autem salvantur in merito Ihesu Christi. « — Dále
se (praví, že zákonem svobody sluje láska, poutající nás k bohu ne
strachem ped tresty, nýbiž to>uihou po odmn (131ia, 203b). Zákon
jako náš uitel (Gal, 3, 24) byl dán. k tomu, aby nás disponoval ke
Kristu (159b, 250a).
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vného života od kesan/ Nelze jej proto emendovaitP

aniž brániti jeho hlásání,^

V podobném smyslu vyjaduje se Hus ve svých kázá-
ních, V betlémských kázáních praví, že kdo opustil bož-
ský zákon, jest odpadlíkem vtším, než mnich opustivší

svou kutnu.* V t, zv, »Sermones de sanctis« mluví o lidech,

kteí jsou v zákonu, zachovávajíce jej z lásky, nebo pod
zákonem, zachovávajíce jej ze strachu, nebo proti zákonu,

nezachovávajíce jej vbec; nad zákonem není nikdo, leda

bh, tvrce a dárce zákona.^ Jinde nazývá zákon Kristv
zákonem milosti, ponvadž milostiv uí všecky milovati a

nepátelm dobe initi a dobrem i zlé odpláceti. Tento zá-

kon záleží v plnní desíti pikázání a šesti dl milosrden-

ství.*' Má býti zach'Ováván ze synovské lásky, nikoliv z otro-

ckého strachu a hlavn pro klid blaženosti, nikoliv pro slib

vcí pozemských,'^

Podrobn otázkou zákona zabýval se Hus v kvestii

z c, 1407/8: »Utrum supremus rector universi secundum

optimas leées possibiles regulat universum." V této kvestii

vyvozuje jsoucnost nejlepších zákon z existence boha jako

nejvyššího editele všehomíra, jenž jest nejvýš mocný, mou-
drý a dobrý a jako takový nepekonatelný, neomylný a ne-

hešitelný. Tento nejvyšší editel vládne nad tvory rozum-

' Ibid. 130b. 203a.
* »Ecce. lex brevissinia plemittudo enim legis dlilectk) (Rom. 13,

10), Emendet hanc legem quis, si potest, et credam, quod est sine

dubio iAn'tiiiCihristus.« Ibid. 208a, 335a.
' lib i d. 191b, 306b.
* Betlém, f. 38'b,
^ Šerm. de sanctis, ed. Fliajšhans, 8,

" Ibid. 34.
' Ibid. 203. Tamže mluví o St, Z., jehož písnost (rigor) pi-

rovnává se k zim; tento zákon (jímž se vlastn rozumí jen pt knih

Mojžíšových, 160) tresital híchy a svátosti uchovával až do doby

milosti, jež pišla Kristem (66). Zákon milosti vyniká nad ^tarv tím,

že byl dán z úst a vlastní osobou vtleného boha (205). — Sedlák,
M, J. Hus. str, 100 uvádí z t. zv. betlémské postily z 1405 zmínky

o »zelator legis gracie« a »leges antichristi«, dále vtu, aby kazatel

hlásal zákion boží, nikoliv »fabulas, ludicra, mendaciia«, a prohlašuje

to iza majetek Viklefv.
' Ed, Sedlák. Hus, . X, str, 103*—107*. Týž str, 115 klade

kvestii do let 1406/7,
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nými i nerozumnými, jimž dal zákony, aby jich poslouchali,
jak slušno- Jsoucnost nejvyššího správce všehomíra a nut-
nost poslouchati tohoto správce jsou tudíž dva pedpoklady
dalšího Husova výkladu o zákonu, Hus tu nejprve definuje
zákon (podle sv. Tomáše) jako ídící pravdu (veritas dire-

ctiva), jež byla dána tvoru za tím cílem, aby vdl, jak se

míti k bohu jako svému principu/ Potom se podává roz-

dlení zákona na zákon stvoený, zákon pírodní, zákon
božský a zákon lidský. Vzhledem k rozumnému tvorstvu

Hus podržuje rozdlení zákona na božský, jenž spravuje

lovka v mravích, a na lidský, jenž ídí lovka v statcích

pírodních. Ale o tchto zákonech autor dále nemluví, no-

nvadž eší pouze otázku o existenci nejlepších zákon a

nutnosti jich poslouchati. Nejlepším zákonem jest pak nej-

vyšší zákon, jejž Hus zove nestvoený a jenž je totožný

s vným zákonem sv, Tomáše, Zní positivn, že bh chce

dobro, a záporn, že bh nechce zla. Toto chtní a nechtní

jest dílem moudrosti boží, jež takto jest zákonem ili onou

ídící pravdou, o níž mluví definice nia>ped položená,- Ale

tento zákon jest rozumnému tvoru vepsán a v této form
zní, že rozumný tvor má nejvyššího editele milovati nade

všecko a zlu se vyhýbati. Když pak vytkl, že íditi (regere)

znamená tolik, co správn jednati (recte agere) a že pouze

bohu písluší dávati zákony, iní autor tyto závry: 1, boha

jako nejmocnjšího jest se nade všecko báti, jako nejmou^

dejšího nade všecko ctíti a jako nejdobrotivjšího nade

všecko milovati; 2, lovk nemá žádný zákon hlásati ani

plniti, leda zákon nejvyššího editele všehomíra; 3, zákon

boží jest nejlehí, ponvadž mže býti plnn od každého,

kdekoliv a kdykoliv; jest nejkratší, ponvadž se napluje

v jednom slov; jest nejúplnjší, ponvadž nepotebuje

žádného dodatku; jest nejužitenjší, ponvadž se na re-

dukují ostatní zákony; 4, každý lovk, chce-li dosíci vcné

blaženosti, má tohoto zákona dbáti, jej hlásati a plniti,'

^ »Lex in csommunissimo suo esse est veritas diirectiva creature

ad se habendum erga sufum principiuím, sicut debet« (104 ),

' »Sapiencia dei est veritas directiva oreaiture ^ad se habendum erga

suum principium, sicut dsbet, ergo est lex« (105*),

'
I fo i d. 106*. — V kvestii »Utrum Moyses legislator íuHt _sa-

oerdos« (ibid. 107*—115*) nemluví autcr o zákon; podotýká toliko,
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Krom píležitostných zmínek ve spisech latinských^
i eských- eší Hus otázku zákona ve zvláštní thesi fpositio)
o dostatenosti jeho ke správ církve z konce r. 1414,^
Nejprve tu definuje zákon v pravém slova smyslu jako
pravdu ídící lovka k dosažení vné blaženosti (veritas
directiva hominis ad beatitudinem attingendam) , Abstraktn
znamená první pravdu vbec a konkrétn pravdu zvláštní,

odlišnou od jiných pravd. Tato zákonná pravda dlí se na
božskou a lidskou. Zákon božský a tím i zákon Ježíše Krista

sluje jedním zosobem zákon boha vyjádený v Písm* a
druhým zpsobem a rozšíen ji jakýkoliv pravý zákon
v Písmš obsažený. Autor patrn chce íci, že zákonem bo-
žím jest jak Písmo v celku, tak i každé ustanovení Písma
zvlášt; v tomto smyslu každý pravý zákon jest zákon boží.

Lidský zákon mže se rozumti trojí: bu zákon lidsky

vynalezený, ale v Písm od starodávna obsažený; nebo

že Mojžíšem byl zákon dán, a na koneo se vyzývá »pater rerverendis-

simus« (arcib, Zbynk?; v, svrchu díl I. sbr, 305 pozn. 1.], aby ;ako

Mojžíš horliv hájil zákona Pán, prahal ped novými náleziky a
obnovil zákon Kristv (114*—115*),

^ V De eccl. c. 16., Opp. I. 228a, 284b praví se, že »lex (dei)

omnem implicat credibilem veritatem«, — V Def. artic. Wiclef., i b i d.

115a, 14a rozlišuje se podle pap. Urbana, 19 q. 2, záikon veejný
a zálkon soukromý. Veejný zákon jest onen, jenž od sv. otc písemn
byl potvrzen, jako jest kanonický zákon, a tento byl yydán pro pe-
stupování. — Souikromý zákon, dstojnjší, jest onen, jenž je napsán
instinktem ducha sv. v srdcí, jako když apoštol praví o nikterých

kteí mají zákon boží psaný ve svých srdcích.
' V Postille E. 374 mluví se o ^plnosti zákona Kristova, ienž

uí najlépe, že máme boha milovati; a jest zákon najpirozenjší, naj-

lehí, najkratí a naj užitenjší, od boha vydaný«. — Ve Výkladu
víry E. 24 mluví se o zachovávání zákona kesEanského zachováváním
pikázání o ctní Krista a jeho ohoti, cíkve svaté, a i b i d. 214 o pev-

njším zachovávání ustanovení N. Z. o kesanské lásce.

' Z doby ped 1414 možno uvésti disputaci Jakuba z Nouvionu

s nkterými mistry Pražskými z r. 1408. Tito uvádli, že mnišské

ehole jsou lidsiké tradice, jimiž se opouští zákon Kristv, Nouvion

to ipopírá, tvrd, že eholníci, nápodobujíce asipo z daleka Krista,

spíše pivozují duchovenstvo k zákonu Kristovu. Tento zákon vyložJi

lépe sv, doktoi a obecná církev, než iní jednotlivci. — Z disputace

jde na jevo, ze Hus se jí inn neúastnil; srv. díl I, str. 244. —
Sedlák, Jacoibi de Nouviano Disp. cum Hussitiis 1914, str. 16—17.

* »Lex autem divina et sic lex Ihesu Christi primo módo dicitur

lex dei, quae in scriptura saara ex;primatur.« — Opp. I. 45b, 57a, —
De suific.
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pra/vý zákon v božím lobsažentý cxpiliciíte nebo' ímplicíte, po-
kud ídí lovka; neb konen explicitní zákon lidský,

Písmu protivný. Tento zákon jest nepravý, jako jsou
všechny ony zákony, které jsou protivné božským zákonm
a pocházejí od,.hešících tvor. Tyto zákony slují vynálezky
lidské (adinventiones hominum, cf. Ps. 105, 37),^ Po tomto
stanovení pojm autor obrací se k pojednání o evangelickém
zákonu Kristov, jímž nazývá zákon od Krista vyložený po
as jeho života a života apoštol a požadovaný ke správ
bojující církve." Správou (regimen) bojující církve rozumí
se jednak to, ím se církev spravuje, jednak to, jak se spra-
vuje. Církev se spravuje božskou inspirací, božím zákonem
nebo jakoukoliv pravdou, ídící církev k sloužení bohu;
spravuje se náležit, žije-li dobe podle tchto pravidel,

V této dobré správ bojující církev jakožto poet žijících

predestinovaných ustavin setrvává od poátku Kristova
zákona.^ Vlastní otázku o dostatenosti zákona Kristova
k správ církve eší autor nejprve dvojím pedpokladem:
pedn, že Kristus jest pravý bh, a za druhé, že Kristus

jest pravý lovk, z ehož se uzavírá, že Kristus jako pravý
bh ustanovil ke správ obecní církve jeden zákon. Starý

a Nový. Potom autor dovozuje dostatenost zákona Kri-

stova (St. i N.) ke správ bojující církve tmito pímými
dvody: 1. Kristus, naídiv pod trestem smrtelného híchu
zachováyání svého zákona, naídil zajisté nco možného, tak

že církev mže daný zákon ist provádti; z této možnosti

plyne již jeho dostatenost. 2, Zákon Kristv obsahuje

v sob každý zvláštní zákon, nebo i Písmo sv., jež jest zá-

kon Kristv, obsahuje v sob všecku pravdu; ponvadž pak

celek zákon staí k ízení celého svta, staí i zákon Kri-

stv k ízení obecné církve, 3, Zákon Kristv nevyerpal se

obrácením národ k prvotní církvi, nýbrž staí k obrácení

všech jednotlivých vyvolenc (cf. ím, 10 pass,), Staí-lí

k obrácení, staí zajisté i k snadnjšímu spravování v život

a mravích, 4, Kristus jako nejvýš mocný, vdoucí a dobro-

^ Opp, I. 45b—46q, 56b—57a.
^ »Voco autem, ne fiat aequivocatio, legem Christi evamgelicam

legem a Cbristia pro tempore suae viationis et apostolorum expositam,

ad regimen miliitantis ecclesiae requisitam.« I b i d. 46a, 57a,

Mbid,



Uení Husovo o zálíonu Kristovu. 349

tívý nenafídil nieho nedokonalého a zákon, jejž naídil,
také provedl podle slov Mat, 5, 17: »Nepišel jsem zákona
rušiti, nýbrž naplniti, « 5, Totéž plyne z pojmu Krista jako
nejvyššího lékae duše lidské, pi emž se podotýká, že í-
dí-li se dokonale duše, ídí se i tlo, což platí stejnou mrou
o církvi, k jejíž správ staí zákon lásky, v nmž jest plnost

zákona (ím, 13, 10),^ 6, Kristus od lovka nežádá nieho
leda lásky a prostedk k ní, a tomu nejúinnji uí zákon
Kristv. 7. Kdyby bylo teba jiného zákona ke správ církve,

nebyl by zálíon Kristv dobrý, což je nemožné, 8. Cokoliv

vede lovka k zstávání v lásce boží, dostauje k jeho

správ, nebo jest to nejlepší stav církve; ale zachovávání

zákona Kristova jako zákona pikázání božích samo o sob
dostauje k zstávání v lásce boží (cf. Mat, 19 a Jan, 14),

9, Jiný zákon pidaný k zákonu Kristovu jest bu obsažen

v zákonu Kristovu nebo k nmu nenáleží a jemu odporuje.

Je-li obsažen, tu zákonodárce prohlašující jej nepidává
nového zákona, nýbrž jen prohlašuje zákon Kristv, jako

iní jeho komentátoi. Jestliže nový zákon nenáleží k zákonu

Kristovu, dopluje jeho nedostatek, což je nemožné,- Pakli

mu odporuje, je prost nepravý. 10, Kdyby pidaný zákon

byl dokonalejší, musel by jej lovk více milovati a plniti

než zákon Kristv, a tím více milovati zákonodárce než boha

Krista samého, což je utrhaství, Hus tudíž tvrdí, že Kri-

stus jest nejlepší zákonodárce a že jeho zákon jest nej-

dostatenjší, tak že neteba nieho od nho ubírati ani

k nmu pidávati. S ohledem na jiné zákony praví, že každý

dobrý zákon pináleží k zákonu Kristovu a podobn dobrá

práva hdská jsou obsažena v právu božském, ba jsou záko-

^ »Ad regimen animae sufficít kx aharitatís — ergo ad regimen

cuiusounque aocessorii, cumismodi sunit bona fortunac et corpons . .

.

Si ergo lex charitatis per se sufficit ad regimen ecclesiae, ergo sic

per se sufficit lex scripturae.* 1 1 i d, 47a, 59a,
- »Si vero est legi Chriistti impertinens, tuinc supplet legem Christi

incomipletam, et tunc sequitur, quod homines consummantes legem

Cho-isti, períecciorem legem, quam fuit lex Christi, instituumt; ccn-

sequiens falsum, tum quia quo*lil>et legis Chni-sti particulae observatae

suffioerent, tum etiam quia doctrina ihiumiana et eius ordinatio foret

perfectior quam doctrina et ordinatio Christi. tum tertio, quia ante

ediitioinem ilHus legis non foiret eoclssia complete et debite regulata,

quo dictum pius catholicus abhorretet.« Ibidi. 47b, 59b,
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ncm Kristovým, pokud slouží zákonu božímu. Totéž platí
speciáln o právu kanonickém, jež bylo ustanoveno od pre-
lát církve ke krocení rebel posvátnými pravidly a sdílí

se s právem evangelickým, jako na p, lánky víry vyložené
sv, synody ili koncily/ a na druhé stran sdílí se také
nejvíce s právem obanským,^ Poslední dsledek z doložené
these zní, že nelze církev sjednotiti, království ovládati, lid

vésti k prospchu a osoby usmíiti, pokud se to nedje pe-
devším (principaliter) skrze zákon Ježíše Krista, Námitka,
že by pak všechny ostatní zákony a práva lidská byla zby-
tená, neplatí, ponvadž i emesla (mechanická i svobodná)
i práva (obanská i církevní) mají sloužiti zákonu Kristovu,

spravujíce se jím jako svým cílem, Je-li tomu tak, musí
ovšem í každý biskup a zvlášt papež býti theologem vy-

ueným v zákon Kristov,^

46, Pi rozborui Husova pojmu zákona všimnme si

nejprve definice. Podle Husa zákonem jest souhrn pikázání

a svátostí uložený k zachovávání,* Druhá definice zní, že

zákon jest ídící pravda daná tvoru, aby vdl, jak se míti

k svému principu,'^ ili krateji, pravda ídící lovka k do-

sažení vné blaženosti,*' První definice je theolo^icko-mo-

rální, druhá filosofická, ale ob jsou zcela bžné ve stedo-

vké filosofii. Základem zákona jest podle toho pravda (ve-

ritas) a cílem bh jako princip tvorstva ili vná blaženost

v bohu. Podobn uil, jak víme, sv, Tomáš, jehož »lex

aeterna« není než projev božského rozumu jako vladae

všehomíra. Není to ovšem zákon ve smyslu aristotelské the-

^ Hus dodává: »Sicut enim est idem Jiomo in vestibuis aut acci-

dentibuis notitiam inducemtibuis variatuis, sic eadem est lex vel veritas

evangelica in evangelio inupUcita vel detecta et per ecclesiam post-

,ni.odum aiHte/r, sed nion contrarie ex,planaita, uit patet de £ide, quam

credim'us.« I (bíd, 48a, 59b—60a,

^ O obanském právu Hus praví: »Jus civile est jus occasione

pcccati humanitus adinventum ad iuistificandum rempublicam coactave

quoaid bona corporis et fortuniae, sicut ius evangelicum rectificat quoad

bona gratiae observanda.« I b i d. 4Sa, 60a,

" I b i d. 48a, 60a/b.
* Lex est continentia praeceptomm et saoramentorum, imiposita

ad observaiiduni.« — Enarr. Ps-, 1. c,

^ L. c,

" L. c.
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orie právní, podle níž zákony jsou naízení daná na základe
ústavy za úelem vlády/ ani ve smyslu stedovkých civi-
list, jimž každý aktuální zákon byla pouhá aplikace ne-
stvoených princip (justitia a aequitas) na zvláštní asy
a okolnosti,- nýbrž je to nestvoený princip sám, jejž Hus
zove také »lex increata«. Mezi Tomášem a Husem jest
po té stránce rozdíl v tom, že kdežto Tomáš pojímá tento
zákon filosoficky (intelektualisticky) jako »ratio divinae
sapientiae«, Hus fresp, jeho pedloha) pojímá jej ryze
eticky (voluntaristícky) jako chtní dobra a nechtní zla od
boha a jeho svrchované moudrostí, drže se i zde sv, Augu-
stina a jeho pojmu o mravném dobru,^

Druhá myšlenka Husova jest, že tento nejvyšší mravní
zákon jest lovku vepsán ve form pikázání lásky k bohu,
Sv, Augustin také uil, že mravní zákon jest nejen nejvyšší,

nýbrž i nejvnitrnjší norma, v níž mluví nejvyšší a intimní

prayda* ili mravní pravda, jíž však nenií nikdioi jiný než sám
Kristus, boží miouidrost a. ctnost. Takto Kristus jest cííem

a naplnním v&eho mravního zákona (finis legis), ba zákon
sámi, a laská k nmu jest soujem veškeré ctnosti," S toho
hlediska dlužno chápati i Husovu ideu zákona božího iako

zákona milosti Kristovy. Svrchu uvedené vty o síle a díle

tohoto zákona znjí zcela po augustinsku. Místo tomášovské
milosti ducha sv, mluví se tu augustinsky o milosti vlévající

habitus lásky a o plnní zákona z lásky. Láskou rozumí se

tu patrn »caritas« jakožto vlitá dobrá vle ke konání toho,

o usiluje víra a co ponenáhlu lovka petvoru je a ospra-

vedluje. Tato theogonální láska ovšem potom psobí sama

^ VÓf^OÍ =- HS^COQlOflévOl TOJV Ól]Á0VVTÍ0V TÍ]V TlOÁtTeiccV, nád'' Ovg Ó£l

Tovg cÍQyovTctg UQ^eiv v.cii (pvÁÚTeiv rovg TZa^aíSaívoviag aviovg. Pol, IV,

1289 a 16 st. Cf. ' J e 1 1 i n e k, Všeob. siátovda 536.
" Cf. Carlyle, A histoxy of mediaeval political theory in the

West, II. 1909, 7 si.

^ Srov. P o r t a 1 i é, S. Augustin, v Diet. de théol, cat. I. 2334 sq.

a Mausbach, Die Ethik des hl. Augustinus I. 1909, str. 84 si. —
Podle sv. Augustina bh jest všeobeciná a bezprostední píina svtla

pravdy a vných norem v našem myšlení; jest také pímo<u píinou
mravn dobrho, t. j. vn platného v našem život. Vným zákonem
jest božský rozum ili vle boha, který piroizený ád zachovati pi-
kazuje a rušiti zakazuje (C, Faust. Man, 22, 27], Mausbach 97.

* Mausbach 99.

' Ibid. 125, 178/9.
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sebou, Že zákon Kristv jest zákon dokonalé svobody a nej.
snazší dokonalosti a že jeho plnní vede pímo ke spasení
a k vné blaženosti.

Takto Kristus jako spasitel a vládce svta a zárove
jako ztlesnní boží lásky k lidstvu jest nejhlubší základ
Husova pojmu božího zákona, pojmu eminentn bohoslov-
pého a mravního, nikoliv právního. Je to týž základ, jaký
jsme zjistili pi Husov pojmu víry a pojmu církve, a sou-
vislost mezi tmito temi pojmy jest proto tak tsná, že
všecky vyplývají z pojmu Krista, jako ti potky z téhož
pramene. Pramenem jest augustinský názor o Kristu, niko-
liv názor pavlovský, podle nhož, jak víme, evangelium zá-
leží toliko ve víe v Ježíše, Podle Augustina a Husa evan-
gelium záleží v lásce (víra se ovšem pedpokládá) a zákon
není nic jiného než evangelium Ježíšovy lásky ili v širším
smyslu veškeré poselství a dílo Kristovo, obsažené v Písmu
a svátostech.

Nyní teba pihlédnouti k myšlence zákona Kristova
v pomru k Písmu, Je »lex Christi« prost totéž co Písmo,
jak uil Viklef, i jest nco jiného? V § 13, I, ásti jsm^e

uvedli, že Hus rozeznává dvojí Písmo: nestvoené a stvo-

ené. Nestvoené Písmo jest vlastní Slovo boží (Logos)

a stvoené jest Písmo sv, (bible), psané duchem sv. Mluv
o »lex Chrísti«, má Hus na mysli toto druhé Písmo,^ nebo
»lex« jako souhrn pikázání a svátostí pedpokládá hmotné
sepsání a prohlášení. Pes to však nelze u Husa prost
redukovati zákon Kristv na psaný zákon bible a skriptu-

rální pikázaná, nýbrž niuino jimi mysliti veškeré evangelium

Kristovo s jeho pokladem milostným i normativním. Není
to prost písmo (scriptura) , ani priost plnní písma (opus)

nýbrž zárove spásonosné meritum Kristovo s jeho milost-

nými úinky. Proto Hus mluví o »lex gratiae«, jehož silou

jest milostná láska a dílem duchovní obrození, proto praví,

že slib boha a pravda jeho zákona jsou neomylným poát-

kem spasení a proto vbec definuje zákon Kristv jako

zákon lásky a milosti. Kdyby jím rozuml pouze bibli jako

soujem pikázání (by to byla pikázání sebe vznešenjší,

^ Prvnímu Písmu (Scriptura increata] odpovídal by toliko ne-

stvoený zákon (lex increata) ve smyslu výše uvedeném.
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jako jest pikázání lásky k bohu a k bližnímu), nemohl by
initi plnní tohoto zákonníku podkladem spasení, leda že

by sdílel legalistní stanovisko židovské k zákonu skutkové-
mu. Ale Hus tak neiní, jemu jest zákon synonymem slova

božího (lex sivé verbum dei) a pravdy boží ordinované
Duchem svatým^ a Písmo samo jest zase syno^nymem pravdy
vložené lovku duchem sv." a stvoené moudrosti boží,^

Je v tom rozdíl mezi Husem a Viklefem, který, jak víme
(v. I, ást § 50), redukuje víru na Písmo a Písmo na zákon,

jejž pojímá materiáln jako transcendentáln-legálnl normou

života kesanského,
47. Než tento názor Hus ku konci života opustil a v tr.

»De sufficientia« pojímá zákon po viklefsku. Jak jsme vi-

dli, definuje tu zákon boží (Kristv) jako evangelický zákon
vyložený od Krista po as života jeho i apoštol a požado-

vaný ke správ bojující ckve-* Proti obvykle definici

Husov o zákonu jako ídící pravd, resp, evangeliu Ježí-

šovy lásky jeví se tato poslední definice znan sploštnou
jak co do pvodu a obsahu, tak i co do psobnosti. Mluvit'

se tu o evangelickém zákonu od Krista vyloženém, nikoliv

vydaném (tudíž Kristus je tu prostým exegetou, nikoliv zá-

konodárcem), dále o zákonu z doby pouhého života Kri-

stova a života apoštolv (tedy zákonodárná innost církve

z doby pozdjší se nepipouští) a konen o zákonu vý-

luní správním, a nikoliv také bohoslovném a kultovním. Vše
to ukazuje na legalistního a simplistníbo ducha Viklefova

(v. I, ást § 50-51), a nikoliv na eticky zaníceného ducha
Husova. A nyní pomysleme, že tento zákon redukovaný na
písmenu bible (N. Z,) jest prohlašován za soujem všech

dobrých zákon lidských a za dostatený ke správ církve!

'^ »,Quid paleiis ad tricituím' (Jer, 23), t, j. bumanis legibus ad
legem sivé viebuin dei, quid somiiíis ad sermonem dei, qui est veritás

a Spiritu sancto ordinata, quam veritatem dicit dominus deuisi.« —
In ep. canon, — Opp. II. iUa, 173b. Cf, ibid, 112a, 174b: »Scriptura

canonica vere est saipientia, cum sít sermo dei et sic sensais Spiritus

patris nesti, qui loquitur in nobis, Mat. 10, « — Písmo jest »liber

vitae, ouii inscribuntur omnia, ouím sit intrinsecus sermo dei, imo
verbum«, — Ibid. 106b, 168a,

' Opp. I. 262a, 237b, — C, Pále, 1. c, {víz výše str, 34).
' Opp. II. 109b, 171b. — In ep, oanon,
^ Viz výše str, 347, pozn 2,

Kybal, U5enl M. Jana Husa. 23
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Je to zejmé smšování pojm (pojmu zákona božského,
lidského a pírodního) a zárove absorbování rzných pojm
pojmem jedním, a se tomu autor zdá vzpírati, vykládaje
dále, že církev se spravuje nejen zákonem božím, nýbrž
i božskou inspirací a jakoukoliv ídící pravdou. Odvodo-
vání dostatenosti zákona boholovstvím Kristovým (a

nikoliv jeho spasitelským dílem] jest ovšem stejn podivné
jako tvrzení, že Kristus ustanovil ke správ církve také

Starý Zákon, Extravagancemi viklefské theologie jsou tato

další tvrzení: Kristus naídil bojující církvi (!) pod trestem
smrtelného híchu (!) zachovávání svého zákona — známo,
že Kristus toliko žádal bezpodmíneného poddání se jeho

evangeliu (cí. Mat, 24, 35) a spásu i zatracení lidí inil závi-

slým na jejich mravním pomru k nmu (F e in e 188), Dále
extravagantním jest názor, že zákon Kristv obsahuje v sob
každý zvláštní zákon, ponvadž prý Písmo sv,, jež jest zá-

kon Kristv, obsahuje v sob všecku pravdu a všecek zákon

jest pravda — což jest logické qui pro quo a vcn mže
miíti oprávninost, mlíuví-B se o pa.rticipaoi zákona i piro-

zeného i lidského i božského na principiálním^ zákonu v-
ném^ ve smyslu sv, Tomáše, Dvod tetí (viz výše v § 45.)

vyvozuje dostatenost správní z úinnosti náboženské (obrá-

cení), v dvodu tvrtém se Kristv zákon pojímá opt jako

imperativní akt všemohoucího zákonodárce, v dvodu pá-

tém se láska iní zákonem stejn duše jako církve, v šestém

se redukuje celý pomr lovka ke Kristu na lásku, již pi-

náší zákon, a nikoliv evangelium (Kristus se karakterisuie

jako »magister optimus et rex supremus«), v sedmém se

nesrozumiteln argumentuje per impossibile, v osmém^ se

zákon Kristv zase vyznauje jako zákon pikázání božích

a ponvadž jeho zachovávání dostauje k zstávání v lásce

boží, uvádí se, že dostauje i k správ — což jest jen nová

variace na thema o všemocnosti lásky, V devátém dvodu
upírá se církvi jakákoliv moc iurisdikní (zákonodárná)

a všecek zákon (tudíž i obanský) redukuje se na zákon

Kristv, V desátém konen dvodu vychází se z mylného

pedpokladu, že zákon oidaný, t, j. samostatný a na Kri-

stovu zákonu nezávislý, musel by býti dokonalejší Kristova

zákona a tudíž by vyžadoval vtší úcty, Z ostatku staí

vytknouti, jak nesprávn se definuje kanonické právo a jak
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podivn se vyvrací námitka o zbytenosti ostatních lidských
zákon a práv oproti výlunému zákonu Kristovu,

48. Vše to jest v podstat cizí zboží, jež Hus pejal —
a v zmírnné form — z Viklefa a jež vzhledem k tomu,
co Hus o téže vci uil v dívjších spisech, dlužno míti za
nesourodý prvek jeho celkového uení, Hus pejal Viklefovu
myšlenku a argumentaci o suffícienci zákona Kristova pouze
proto a potud, ponvadž a pokud jimá mohl podepíti ze-
jména svj pojem poslušnosti, jenž v jeho boji proti auto-
rit byl zásadní dležitosti, jak uvidíme níže. Pedpoklady
a dsledky nebyly však stejné, jak vysvítá jednak z dalších

názor Husových o této vci, jednak z bližšího srovnání
s názory Viklefovými,^ Uvedu nejprve názory Viklefovy,

aby tím jasnji vyniklo, co Hus z nich pejal a co nepejal,

a aby z tohoto cizího reliéfu vystoupilo vlastní jádro Hu-
sovy myšlenky a snahy. Vc je tím zajímavjší, ím dleži-
tjší byla idea zákona božího v pozdjší theologii husitské

a ím hlubší byla souvislost ideje husitského zákona s mravní

ideou Husovou proti legalistní ideji Viklefov.

Viklefv pojem zákona božího" jest výronem jeho filo-

sofického realismu a jeho radikálního biblicismu. Zákon
Kristv jest pravda (veritas) a jako pravda jest v podstat

bh sám," Jako Kristus — vné slovo — jest soujem všech

intelligentních skuteností (ideí), tak jeho zákon jest sou-

jem všech skuteností spásonosných, V každém oboru jest

jedno Drvní (unum primm), jež jest mírou všeho ostatního,

a takovou mírou v náboženství jest práv zákon boží, jenž

' Srov. Losertíh, H. u, W. 152, 247, 250. Týž, Opus, evang. I,

str, III.—IV. Podrobné srorvnání a rediukování na Viklefa provedeno

však posud nebylo. Že sípiisck De sufficieoitia je kompilací, praví

nadpis; »Positio Mi. J. H., quam sibi collegerat, volens in Concil'o

Constantiensi ... intencionem suam pulblice declarare«; o vzniku

v. i díl II. str. 350 pozn. 3.

' Srv. Lechler Joh. v. W. I. 467 si. — B u d d en s i e g 196—7.

—

L o s e r t h v RE' 21, 240 si. — K r o p a t s c h e c k, Das Schriftprínzip

der kther. Kirohe, 326 si. — F. W i e g a n d, De ecclesia de notione

quid W. docuerit, 58 sq. — Srov. výše § 50.

' Opus Evang., c. 41, str. 147/8. »Lex Christi, quam evangelium

vocat nostrum adversarium, est veritas vel fides catholica nostris

codicibus intelleota. Que quidem veritas, li^cet sit essencialiter deus

ipse, distinguitur tamen ab iilo, sicut multe partes veritatum huiusmodi

a se invicem distinguuntuT.«
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jest slovem božím- a jiako takové totožné s bohem samým.^
Zákon boží jest Písmo sv, a více versa — Scriptura sacra est
lex dei immaculata, verissima, completíssíma et saluberrima,
Ciuam omneš homines tenentur cognoscere, defendere et
servare.- Z toho plyne, že Písmo jest nejvyšší jediné pravidlo
víry (v. výše § 50), ale také, že Písmo jest nejvyšší a jediný
zákon jednání všech kesan, Viklef staví tuto výstední
thesi bez rozpak, a a se tím zaplétá- nkdy v rozpor,"
hlásá stejn dsledn absolutní a výlunou sufficienci zá-
kona Kristova, jako ve vrouce byl hlásal zásadu »Sola
Scríptura«, Sufficienci zákona Kristova odvoduje jed-
nak uvedeným »unum primum«. jednak Kristovým pvod-
stvím, jednak samospasitelným obsahem Písma a jeho
úinky/ Hus, pokud sufficienci odvodoval (v, výše § 46
a rozbor v § 47), filosofické odvodnní vynechal, uvádje
toliko boholovství Kristovo a operuje jen theologickými
argumenty, Hus také vynechalViklefovo vysvtlování odporu
mnohých proti Písmu nedostatkem upímné víry v Ježíše,

jakož i Viklefovo prohlašování za kacíství všeho, co se zá-

konu Kristovu píí. Po stránce principiální trvá mezi Vi-

klefem a Husem svrchu (§ 50) vytený rozdíl v tom, že

u Husa není sméšování a ztotožování zákona božího s Pí-

smem a Písma s pravdou a vírou. ^ Jako Hus rozlišoval

objekt víry od jeho pramene, tak také rozlišuje objekt zá-

kona, jímž jest slib boží a spasitelná pravda, resp, láska,

od jeho pvodu, jímž jest Kristus jako Logos a Spasitel,

Hus také pipouští derivaci zákona božího ze zákonodárné

moci Kristovy, jak zjevn vyloženo v uvedené kvestii

»Utrum supremus rector«, ímž opt se liší od Viklefa, jenž

sice také jmenuje Krista zákonodárcem a autorem Písma,

avšak jinde pímo ztotožuje Písmo s Kristem a pravdu

' Lechler 472.
^ Buddensieg 196'. — C£. L e c h 1 e r 473*. — Jiné doklady

z De fundatione sectarum c, 1 (Pol, Woks I. 14), Trial, c, 31 (238 sq,),

Šerm. IV, (234) ap, Wiegand 5S\
' Rozpor jest hlavn v tom, že Viklef uznává také piiroizený zákon

za nezávislé mítko všech zákonv, pojímaje je asi na zpsob To-

mášova »lex aeterna«. Srov, Lechler, 468,
* Lechler 472—474 a podrobnji Wiegand 58—61,

° Hus nikdy neuižívá Viklefovýoh výraz, jako jest »fiidcs evan-

gelii* a »fidjes Cihiristi* ve smyslu zákona Kristova.
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zákona s bohem/ Rozdíl je i v pojímání pomru Nového
zákona Kristova ke StarémiU', jak vyloženo výše (§ 50) po
stránce vrouné,

Než hlavní rozdíl jest v applíkací zásady o svrchovai-

ností zákona Kristova na správu církve jinými zákony, Vi-

klef tvrdí, že zákon Kristv má nejen všecku spasitelnou

pravdu, nýbrž i všecku správu, jsouc morkem církevních zá-

kon.^ Podle nho nejen církevní a mravn náboženský
obor, nýbrž i život obanský má býti ízen Písmem, a ve-

škeren obor lidského práva má se opírati o evangelický zá-

kon jako o pravidlo podstatn ídící,^ Je tento zákon, jak

jsme slyšeli, ono »unum primum«, jež jest mírou všeho ostat-

ního. Tato myšlenka o »regula essencialiter directiva«

jest pro legalistního ducha Viklefova píznaná — Hus
mluví o »v e r i t a s directíva«. Z uvedených pedpoklad
iní pak Viklef dva závry: závr dogmatický a závr práv-

nický. Dogmaticky tvrdí, že zachovávání zákona božího p-
sobí údství církve, kdežto nezachováváni zbavuje údství,*

a právnicky prohlašuje jakýkoliv jiný zákon, pokud se ne-

srovnává se zákonem Kristovým, za frivolní nálezek lidský.

^ Cf. Lechler 473. — Kristm- význam nejen jako spasitele,

nýbrž i jako zakioaiiodárce vytklo Tnid, sess, 6, can, 21, Denzin-
ger'' 831.

^ De veritate scripturae, c. 21. — Lechler 475*, 476\ — W i e-

g a n d 62^,

' De civili dominio I, 139, — Lechler 476'. — Wiegand 62,

O pravidle Písma a reguiiujícám Písimu mlluví Viklef také v Šerm. IV.

154, 234 a Eccl, 18, ap, Wiegand 59^, Cf. De civ, doiminio II. c. 13

(Lechler 4741, Wiegand 60'): »Ideo regula ac religio christiana

secundum normám in evangelio tradiitam est omnium períectissiíma

et 'Sola iper se (bona,«
* »Doctrina autem Christi šunt humilitas, caritas et paupertas,

Quicunque ergo oderit ista, non Lmitando Christum ut aquila, scito,

quod non sit de sua ecclesia.x De eccl., ed. Loserth 63, cf, Wie-
gand 6t. — Deterministicky praví Viklef v Šerm. IV. 234 (>X^ i e-

g a n d 59*) : »Iterum, cum nemo potest quicquam acquírere vel íuste

aliquid possidere, nisi ex beneplacito et dacione approbativia domini,

et iterum i m p o s s i b i 1 e esit d e u m esse benepliacitum homini, nisi

servaverit legem suam, manifeste seqnitur, quod nemo potest yerc

prosperaTi, ditari vel paciiaari in via, niisi servasverit legem dei; ideo

vere dictur, qumd est maxim necesssairiau — V Šerm. 237 (Wie-

gand 6) mlluví «e o »lex dei immobilis« a v Trial, 65 a 241 (ibid.)

o »logiaa scripturae«.
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První vta nesrovnává se dobe s Viiklefovým pojmem pre-

destinace a u Husa se nevyskytá, Hus klade draz na mi-
lostnou víru a na bezhíšnost, pojímaje vbec údství církve

vnitnji a moráln] i. Zdrazuje rovnž zachovávání zá-

kona Kristova, avšak pece nejde tak dlal'e'ko, aby zákonem
potlaoval evanjSelium, jako iní Viklef,

Ješt zdrželivji chová se náš reformátor k Viklefovu
radikálnímu popírání jakýchkoliv zákon stojících mimo
zákon Kristv, Viklef, vycházeje z nesmiitelného názoru
o všeobsažnosti a všestanosti zákona Kristova, a to po
stránce normativní i prohibitivní,^ popírá samostatnou exi-

stenci jakéhokoliv zákona jiného. Svtský zákon (lex hu-
mana) jest poskvrnný mnohou nepravostí, bludy" a svá-

rem,^ Obanský zákon pímo neprospívá, nýbrž škodí, po-

nvadž vící nemá se sváiti, nýbrž trpti protivenství; tím

více škodí zákon »pap8Žský« sváící se o církevní beneficia,'

Viklef má namíeno hlavn proti papežskému zákonu, jenž

je mu zákonem Antikristovým a kacíským, pokud ovšem se

nesrovnává se zákonem Kristovým, což je tím astjší, ím
zákon Kristv jest dostatenjší a ím také více se dává

vícím na ruku zkoumati, zda píslušná proposice jest

z Písma ili nic,^ Toto zkoumání a srovnávání papežských

zákon se zákonem Kristovým jest Viklefovi také hlavní

vcí v jeho revoluním tažení proti tehdejší církvi''' a ne-

pochybn tento kriticko-polemický zetel (vedle jeho filo-

sofického názoru svtového) pispl k tak výluné formu-

laci zásady o dostatenosti jediného zákona Kristova,' Hus,

^ ». , . Ista Ilex ipeir se suiíiciens ad regimen tmiversalis ecclesie

millitantis . . , doet effioacissime pomire quodcimque maluim ecclesie

et per consequens a rnialo imiveirsalíter declinare . , .« Šerm, IV, 453

(Wiegand 60'),

- De civ. dominio I, 348, 37® (Wiegand 6),
' Opus evang. o. 37, 380 (»cum omnis lex humana sit con-

tenciosa*),

M b i d. c. 55. 200.

Mbid. o, 4. 12, cf. c. 33, 307; o. 34, 368/9; c, 57, 213; a j,

O »lex Antidhrjsti« v, Pol, Womks 560 a j.

" Stov, Opus evang. c, 4, str, 12: »Et ista fidelis sentencia

(srovnávání lidsikého zákona s Písmem) practizaita fideiliter resisteret

peccato Antiahristi in papá, episcopis et cunotis prelatis cesariis,«

' Viklef žádá dokonce i zkoumání lidských zákon od evang.

theolog. Cf. Dc civ. Dominio I. 139 (Wiegand 62^): »Ex quo patet,
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by i v zásiadi souihliasil s proitíkmžsikÝini a protipaipež-

ským smrem Viklefovým, varoval se pece tchto výsted-
ností svého mistra, jak vysvítá z toho, že v samém' spise »De
sufficientia« pipouští lidský zákon a pravý zákon v Písm
obsažený a že jen lidský zákon Písmu protivný (a pocháze-

zející od híšník, dodává moralistní Hus) jest nepravý a

náleží k vynálezkm lidským,^ O papežských zákonech náš

autor vbec nemluví, Zajímavo, že za správní normy církve

uvádí nejen zákon boží, nýbrž i božskou inspiraci a jakou-

koliv pravdu ídící církev k sloužení bohu (v, výše § 47),

Ješt zdrželiv jí vyjaduje se Hus o lidském zákonu v ostat-

ních spisech, a co jest zvlášt významné, vyslovuje se

o právu a statutech lidských zpsobem v podstat korrekt-

ním, jak vysvítá z následujícího odstavce.

49, Nejprve budiž tu vzpomenuto, co dcvozeno výše

{§ 36) o moci duchovní a svtské, Hus uznává svtskou moc
(potestas corporalis) a již tím je eeno, že nezamítá zá-

sadn svtského zákona, jenž z mocí vyplývá nebo ji ped-
pokládá.- Podobn Hus uznává vedle poslušnosti duchovní

poslušnost svtskou ili povinnou dle zákon obanských,''

Sem náleží í rozlišování práva na božské, církevní a oban-

ské, jež Hus pejímá z Vikle£ai ve smyslu zcela obvyklém,*

quod theologus, qui est legista evangelicus, debet onmem le-

gem humanaim et cius exeoucioiieni (I) principaliter regulare, tum

quia debet csse m caritate et per conisequems hiabere in omnibus tem-

poralibus interesse, tum coiam quia debet practicam sue sciencie exer-

cere.«
* V I), ásti § 38 uvedlli jsme názor Husv o lidslkýah nálezcích,

praivíce, že Je Hus pojímá jako opak zákona a pikázáaií božích ulože-

ných v Písm,
' Svrchu str, 316 uvedeno, pdkud Hus uznává zákonodárinou moc

papežovu.
^ Srov, níže,
* Def. art, Wiclef, v. pozn. násl, — Místo je pejato z Vikle-

fova De civili Dominio I, 124 si, — Zajímavo, že je ipevzail i Jesenic

v kvestii »Utrum iudex corruptuis ferens senitenciam pro parte corrum-

pente gravius peccat quam pars oorrumpensa, ed. Sedlák, M. J.

Hus, , Xni. Jesenic z rozlišení iní mimo jiné závr, že »supposito

laipsu humani generis necesse fuit leges vel ordiinaciones h u-

maas statuere, ne quililbct lapsus de bonis fortun caperet, quan-

tumcunque voluptas indebite inclinaret*. Další závr zní: »si totum

genus hrumamum perfecte observaret regulam caritatis, superfluium foret

ponere et statuere diiotas leges [scil. humanas], naim tales sumt posite

propter tranisgressores et non propter iustas, qui sibi ipsi sumt lex , , ,«
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Božské právo (jus divinum) jest podle Husa ustanoveno od
samého boha a vyloženo od Krista jeho slovem i skutkem,
jako jest evangelický zákon. Kanonické právo jest právo od
prelát ustanovené a prohlášené za úelem krocení bui
posvátnými pravidly, V podstat sdílí se toto právo s evan-
gelickým, jsouc výkladem pravd v evangeliu obsažených
a církví z evangelia odhalených a podle nho vyložených;,
takovými pravdami jsou na p, lánky víry vyložené na sv.

synodách ili koncilech. Konen právo obanské (jus ci-

vile) jest právo lidsky vynalezené u píležitosti híchu, za
úelem nuceného ospravedlnní státu ve vci statk tles-
ných a movitých. Ponvadž i kanonické právo jest pvodem
(zákonodárným) lidské, možno dliti veškeré právo v právo
božské ili božsky inspirované a v právo lidské ili lidsky

vynalezené u píležitosti híchu. Ale nejsou to práva sob
protivná, ponvadž každé dobré právo jest božské; rozdíl

týká se pouze zpsobu inspirace, prohlášení a vykonávání.^

Z tohoto názoru zcela pravovrnébo plyne samo sebou, že

všecko jednání protivné právu a zákonu božskému (jako jest

»pravouství« nebo zneužívání práva od papeže) jest ne-

správné. Všecky odpory božskému zákonu a jeho zneužívání

tepe proto Hus stejn dsledn, jako horliv nabádá k za-

chovávání a »patení« k zákonu božímu a k životu Spasitele.^

Že však nepopírá tím lidských pikázání ^a zákon, pokud

neodporují Písmu, plyne z uvedeného uznávání lidského

práva i zákona, jakož i uznávání svtské poslušnosti. Plyne

to i z hlubšího uvážení o podstat práva a zákona, jak je

podlává theoíogie,'

^ Def, lart, WidLf, — Opp. I 128b, 15%. — Henner, K nauce

o státu a církvi v echádh, otislk, sir, 19 ncsipráiMn užívá eského
pekladu, že »právo lidsiké jest právo vynalezené lidsky k vli
híchu*. Latinské »occasione peccati« znamená na tomto míst
jedin »u píležitosti« ili »následíkem híchu«, jak toho také žádá
smysl celého místa, — V De suífic. — Opp, I 48a, 59ib—60a podává
Huis týž vvmr práva božského, církevního a obanského, dodávaje

pouze, že církevní (kanonické) právo sdílí se jednou ástí se záko-

nem božským a druhou se zákonem obanským, kdežto obanské
právo jest jediné právo lidské (úelem],

" Doklad k olbma tmto vtám posJcytují spisy Husovy velice

hojn,
' Srotv. P. Fourneret, i. Droit v Diet, de théol, cath, IV

1911 str, 1831—1836, kde jest i dailší literatura uvedena.
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Nechajíce stranou význam práva jako nálezu (jus di-

cere) a soudu (iudicmm), mžeme definovati právo jako
smysl zákona pojatého o sob mimo celek zákonodárných
pedpis. Pramen práva jest ve vli nejvyššího zákonodárce.
Tato vle jest zákonem ve smyslu smování rozumu
k obecnému dobru (ordinatio rationis ad bonm commune ab
eo, qui curam habet communitatis promulgata) , Možno tudíž

íci, že subjektivní právo zákonodárcovo ili vle boží jest

pramenem objektivního práva formulovaného a uloženého
zákonem. Zákon (v ád božím) smuje eo ipso k obec-

nému dobru jako »ordinatio rationis« ili jako smr rozumu
božské moudrosti (dle sv, Tomáše) nebo vle boží (dle sv.

Augustina), jež ídí všecky skutky i hnutí. Tento smr bož-

ské moudrosti jest zákon vný (lex aeterna), jehož zevnj-
ším promítnutím jest zákon pirozený flex naturae), tvo-

ící nemnitelné a obecné pravidlo lidského jednání, Hus,

jak jsme vidli, má také tento pojem pirozeného zákona,

uvádje, že silou jeho jest instinkt rozumu shodného
s pírodou a dílem dokonalost mravního dobra v lovku,^
Pirozený zákon opírá se o rozum, podobn jako zákon Moj-
žíšv opíral se o nucení (coercitio) ili nucené pikazování;

ospravedlnní tím i oním zákonem zpsobené bylo dílem

lidí a proto nebylo v nm spasení. Spasení pinášela toliko

víra a milost pod zákonem mílosti,-

Tento zákon milosti jest zákon boží ilí Kristv, jenž

se také nazývá positivním zákonem božím, ponvadž byl

dán svobodným aktem božího zákondárce za úelem spa-

sení. Jak Hus tento zákon cení, víme dosti z výkladu ped-
cházejícího. Peceování zákona Kristova vyplývalo ovšem

z jeho odporu proti lidským nálezkm, jež onen zákon za-

temovaly, avšak také z christocentrického' pojím.ání spásy,

jež zatlaovalo Starý Zákon zcela do pozadí, z nhož po-

držováno jen pikázání Desatera a toto zase podizováno

nejvyššímu pikázání lásky. Toto pojímání spásy, jež bylo

obecné stedovku, dlužno míti na mysli, chceme-li býti

' Srov. výše § 45 a § 8i. Také Viklef (Oipus Evang. c. 38, p.

368 a ].) mluví o pírodním zákonu vtištném do srdcí, jejž nejlépe

pedstavovali (cf. ím. 2, 14) 'S\\ patriaxohové až do Mojžíše.

= Enarr. Psalm — Opp. II. 279b, 436a,



362 II. O círlívi a papeži. Ustavení círikve.

právi i Husov evangelickému stanovisku právnímu. Jiná
je ovšem otázka, zda Hus tím popíral i tvrdil pojem reální
církve. Odpov zní, že nepochybn tvrdil, nebo pojem
božího zákona involvuje lidskou innost moráln-sociální, a
církev jest, jak praví sv, Tomáš, mravní íše boží ízená
a siedniocená zákonem božím, Huis piirovnává církev k du-
chovnímu domu, jehož základem jest víra v Krista, stnami
nadje na vný život a stechou láska, ^ Ale láska k bohu
a k bližnímu jest vlastními nervem ili silou (virtus) zákona
božího," S toho hlediska jest idea Kristova zákona stejným
základem pojmu reální církve, jako jím jest idea milostné

víry, s níž ostatn úzce souvisí, jak jsme ukázali výše v § 8

sL Zákon Kristv pedpokládá víru v Krista a plní se mi-

lostnou vírou. Viti po kesansku znamená viti v Krista

a v jeho spasení, založené (co se nás týe) na plnní jeho

pikázání ili zákona; víra pak žádá skutk lásky a ped-
pokládá milost, jež obojí pináší opt zákon evangelia, jež

Hus na jednom míst zove také prost vírou Písma (fides

S, Scripturae vel lex evajigelii) .^ Ponvadž pak církev jest

svým pvodem i životem mystické tlo Kristovo, jest samo-
zejmo, že zákon Kristv ve smyslu víry, milosti i piká-
zánií (meriitai) zakládá stejné církev jako ji zakládá vífa

láskou utváená, jejíž jest pouze positivním výrazem. Ale

zákon Kristv souvisí také s pojmem empirické církve v tom

smyslu, že milosti nabýváme podle Husa v kázání a sváto-

stech, hlavn ve svátosti ktu a svátostí oltání, svátosti pak
pisluhuje knžstvo jako stav hierarchické spolenosti cír-

kevní.

Positivní zákony lidské jsou ony zákony, které byly
dány nebožským zákonodárcem v urité dob za úelem
podporování obecného dobra sociálního organismu, S theo-

logického hlediska mají positivní zákony lidské zabezpeo-

^ Cit. výše v § 10,

" G o 1 1 s c h i c k, 1, c, péháiní, tvrd, že by zákonem Kristovým
byl vyjáden cíl a podstata církve a tato podstata a cl že TOzhioá\i]l

o objemu cíilkve a jejích len. Cílem církve není nic jiného než spa-

sení a visio a ruitito dei, zákon jest pouize vmitním prostedkem
k cíli vedoucím, podobn jako svátosti jsou prostedkem zevním,

' V, výše § 8.

i,
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vatí provozování zákon božských (pirozeného i positivn
božského) tím, že je pipomínají nebo pevádjí na pesné
formule nebo je sankcionují. Dje se to tím, že vyvozují z prv-
ních princip božských zákon dsledky, jež obecnému lidu

nejsou zjevné. Jsou tudíž pomocníky a doplnitely zákona
pirozeného, resp. božského ve vcech, které tento zákon
neupravil »in concreto«. Positivní zákon lidský dlí se v cír-

kevní a obanský/ Hus, jak jsme vidli, souhlasí s tímto

pojímáním, jmenovit pokud tvrdí, že kanonické právo sdílí

se s právem božským (evangelickým), jsouc výkladem^ pravd
v evangeliu obsažených a církví z evangelia odhalených a

podle nho vyložených. Rovnž požadavek souhlasnosti zá-

kon lidských se zákonem božským jest dogmaticky na-

prosto korrektní; co by bylo lze vytýkati, jest toliko Hu-
sovo meniší cenní církevní autority, zejména paipeže ai kon-
cilu, jakožto efficientních spolupíin práva církevního, resp,

kanonického, Hus vytýká s drazem Krista jako pramen
tohoio práva, avšak pechází lehce pes církevní autoritu

jurisdikní, resp, legislaní, podobn jako ve vrouce jsme

vidli, že lehce pecházel pes církevní autoritu uitelskou

a soudcovskou,- Ale to neznamená, že by lidské zákony v-
bec popírali, R, 1410 M, Protiva žtalioval' ila Husa, že by byl

v Betlém na kázání r, 1409 pravil: kazatelé jsou podobni

volm, nebo jako voli šlapáním tídí plevu od zrna, tak

kazatelé tídí ctnosti od neestí a drahocenné od bezcen-

ného; a jako lidé sbírajíce zrní, je uschovávají, kdežto plevy

zahazují, tak i my máme initi. Co však jest zrní (pravil

prý Hus), ne-li boží pikázání? A co jsou plevy lidské, leda

ustanovení lidská (statuta hominum)? Jako tudíž zrní se

uschovává a pleva zahazuje, tak držme i my pikázání bo-

žích a zahazujme lidských ustanovení i nedbejme jich!

Tu Hus odpovdl na toto obvinní, že sice jest pravda, že

pikázání boží jsou zrno, avšak plevami jsou toliko nedo-

volená ustanovení Hdská, t, j, ona, která nejsou založena

v zákon, nýbrž zákonu jsou protivná,^ — V betlémských

' Cf. Fourneret, 1. c, col. 1835,
" Srov, v I, ásti § 37.

' Doc. 176. — Srv. Doc. 11; KoTresp. 55 (Lounisikým 1410): »Ego

autem ín domine confido, quod ab istis malis vos Iiiberabit, tiit magis illius

legem custodiatis, quam statuita hominum. « — K témuiž r. 1409 vzta-
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kázáních nelze pak skuten nalézti zavrhování lidských
ustanovení jako plev proti zrnu božích pikázání. Staví s«
tu pouze Kristova nauka a evangelický život proti bez-
cenné ffrivolní) tradici lidské/ a tvrdí se, že jiako Kristus
byl zrušil ustanovení (institutiones) Farize, protivná usta-
novení zákona Kristova a jeho pikázání, tak zruší zákony
a lidská ustanovení, protivná jeho zákonu.- Mezi taková
ustaniovení Hus poítal pedevším ona, kterými se zabra-
uje užitené kázání slova božího, jež byl ustanovil bh a

pro nž také smrt byl postoupil.^ Ale poítal mezi n
i bratrstva lidsky vymyšlená a na Písmu a slovích Kristo-

vých nezaložená,* nebo falešné odoustkv moderních zákc-
nodárcv,'' a vbec lživé bajky ili lidské nálezky" a' »cha-

mradí« lidských ustanovení.'^ Že však dobrých zákon lid-

ských Hus nezavrhoval, ukazuje jednak fakt, že knžím vy-

týká, že nechtí poslouchati svých svtských knížat »in lici-

tis«^, jednak ta okolnost, že výslovn uznává náležitou po-

slušnost (oboedientia debita) obanských zákon,'' jakož

i poslušnost církevní; tato poslední dje se podle nálezku

knží v církvi mimo výslovnou autoritu v Písm, jako jest

vynalezené pikázání zpovídati se dvakrát v roce. Kdo toto

pikázání plní, dobe poslouchá, kdo však neposlouchá,

heší, ponvadž maje híchy, nezpovídá se z nich." Otázka
poslušnosti podle zákona Kristova dostala se pozdji i do
žalobního materiálu r, 1415, jak uvidíme podrobnji v ná-

sledujícím odstavci,

50. Otázkou poslušnosti zabýval se Hus zejména od

ihuje se žaloba k arcibiskupovi, v níž se m. j. praví, že když Husovi

bylo eeno, »quia canonistae et aanones hoc statuerunt, et sic temet

Romana ecclesia«, odvtil, že v ímské cíkvi zatkl nohu Anttíkrist,

Hus odpovídá, že ímskou církev jako sbor vncích nikdy nezavrho-

val (Doc. 16S—6).
' B e 1 1 e m. f. 16'b,

" Ihid. 5ai.
' Ibid, 37'b,
= Ibid. 224^a/b,
' Ibid. 274b.
" Ibid. 145b.
' Ibid. 34'a.
* Iibi d, 208'b. Cf. 173b—173'a o neposílouchání krále,
' Ibid. 160'b,

^M b i d.
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doby, kdy se octl ve sporu s církevní autoritou, nejprve arci-

biskupskou, potom papežskou a na konec s autoritou kon-
cilu. Odpor Husv proti této autorit vyplýval z rzných
píin a okolností, ale naukov byl motivován jednak ideou
zákona Kristova a poslušnosti jeho, jednak ideou církevní

autority.^

O poslušnosti mluví Hus souvisle nejprve ve svých ká-

záních,- V Betlémských kázáních rozeznává trojí po-

* O církevní poslušnosti Husoiv jedná ve zvláštní ásti

S c h v^f a b e, 39 55, ale vtšinou toliko podle spisu o církvi; krom
tobo jeho pojetí poisluSno-sti (do nhož zahrnuty i názory o kázání,

klatb a interdiktu) liší se od našeho,

' V jiných starších spisech mluf\"í Hus o po^slušnosti píležitostn

dosti hojn (v, na p. rejstík s. v. Oboedientia v Opp, II,), ale až na

jednu výjimku zcela bžn. Tak v Passio Christi praví, že po-

slušnost se více odporuuje než uctivost (Opp. II. 8b, 11a). — O pí-
kladné poslušnosti Kristové mluví se ibid. 20a/b (28a/b), 21b (30b),

dále v In epist. c a n o n. 151a (236a), 155a (242b), Sup. Ps. 244b

(394a) a j. — O poslušnosti Abrahámov v In epist. c a n. 133a,

207a. — V tmže spise mluví o xoibedientia filialis«, nikoliv »servilis«

{155a, 242b), o »obedientia oharitatis« (1 Petr. 1, 22), která psobí
lásku k bohu (Jan. 14, 21), láslku k bližnímu (Jan. 15, 2), obecný

prospch církve (1 Kor. 13, 5) a stálou trplivost (1 Kor. 13, 4), 156b

(244b—245a). — T a m ž e 161a (252b) si. výklad 1 Petr. 2, 13 »Sub-

jecti estote omni humanae creaturae propter deum«; m, j, praví se tu:

»Qualitercunque sivé bonos ordinaverit sivé malos deuis regnare per-

miserit, semper debemus eis subici propter deum« (161a, 252b). Otázku,

má-li se poslouchati i špatných prelát, eší Hus distinikcí, zda »prae-

laiio« jest od boha a zda není; je-li od boha, má se poslouchati, jinak

ne. Moc je od boha trojmo: quantum ad boni ordinationem, quantum

ad malorum correctionem a quantum ad virtutum conciliationem. Moc
není od boha 1° ex parte acquirentis 2° ex parte módi acquirendi,

3° ex parte usus. Na základ Deuter, 24, 8 (srov. níže) Hus praví: »Ex

quo patet, quod non est obediendum mandato praepositi, nisi

quantum sonuerit iuxta bonitatem dei sui, cum faciendo laliter contra

summum praepositum excederet faciendo contra ipsius voluntatem.

Et hoo pensantes Petrus et apostoli dixcrunt: »Obedire oportet deo

magis quam hominibus.« Act. 5, 29, (163a, 254b). — V Sup. Psalm.
mluví Hus o poslušnosti asto ve spojení s láskou k bohu a bližnímu;

col. 287a, 445b praví, že »per obedientiam co^r in dilectione dei et

proximi dilatatuir« ; 288b, 447b, že se poslušiností stává lovk Kristovým,

a to v tom smyslu, že po píklaidu Kristov lovk nese kíž jeho a že

umrtvuje žádosti tla i svta; 302a, 464b že Adamovo pekroení pi-

kázání o milování boha bylo proti prvnímu a nejvtšímu pikázání

a íproiti samému milování boha; 314b, 480a že se má zachovávati po-

slušnost, aby se nabylo moudrosti^
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slušnost duchovní, jež jest ist podle zákona božího; svt-
ská podle zákonv obanských a církevní podle nálezk
knží mimo výslovnou autoritu Písma (srov, výše). Každá
z tchto poslušností jest náležitá (debita), a první jest nej-
lepší, ponvadž Písmo sv, nepikazuje nikdy hešiti a kdo
ho poslouchá, nikdy vdom neheší smrteln. Touto po-
slušností poslouchal Kristus i apoštolové po pijetí Ducha
sv,; taktéž mají initi všichni vrní Kristoví, podrobujíce
svou vli Písmu sv, a vli Ducha sv, v Písmu vyjádené a
nikdy od této vle neodstupuj íce,^ -Otázka »duchovní« po-
slušností není, jak patrno, sporná, nebo se tu pikazuje
i poslouchá »ist« podle nejvyššího zákonníku, jenž je

stejn neomylný, jako nehešitelný,^ Spornou se stává
otázka, jde-li o poslušnost zákona svtského nebo církev-

ního, Hus tu vyslovuje obecnou zásadu, že pravidelná a

SDoádaná poslušnost je pouze ta, kterou se poslouchá, co

jest dle úmyslu (de intentione) evangelického zákona a

Písma sv,* Záporn to znamená, že naízení elícího proti

* Uvádím v následující poznámce, že hned první Husoivo vyslo-

vení o této otázce opírá se o Viklefa. Budiž pipomenuto, že o Vi-

klefa opírá se také Hus v list psaném asi 1404 M. Hiibnerovi, kde
však mluví o voi daleko ráznji. wltem dioitis, quod summo pontifici

est simpli citer obediendum et in nullo debemus eum repreheo-

dere, Dicitis cointra canones, ergo estis hereticus, si assertive et perti-

naciter ihoc tenetis, Consequencia est vera et assumptum patet per

plures canones, in quiibus continietur, quod plures pontifkes summi
šunt reprehensi usque ad d&posicionem ipisorum, quia heretici , . ,«

Sedlák, M, J. Hus. str 95*. Novotný, . 6, str. 13,

" Betlem. 160'b—161a. — Podobn v Sermo de obedientia suip,

Hebr, 13, 17 (Sedlák, M. J, Hus, str. 142*) podle Viklefa, De oíficio

regis, ed. P o M ar d-S a y 1 e, str. 102. — O poslušnosti svtské praví

Hus v Betlém.: »Obedientia secularis est oibediencia debita secundum
leges civiles, ut quod imandatur Prage propter cautelam, quod nuUus
intret cum defendiculo, quamvis hoc non lest in lege domini positum,

tamen, quia licitum est .manidatum et peccata premiuniens, est mearito

ei obediendum. « — O poslušnosti oíkevní v. výše.
" Rovnž jest nesporná otázka poslušnosti obecn mravné v toni

smyslu, že jako má <&e poslouahati v dobrém, tak nemá se poslouahati

ve špatném nebo nedovoleném (in íllicitís]. I b i d. 129b,

* Nebo co jest »pro bohia*. Cf. 173b—173'a: »Sic ergo regulemus

vitam obediencie nostre, quod cuilibet homini nos ad bonm hortanti

propter deum et sic nostram salutem obedíamus. Si vero quicumque

rex vel prelatus nobis Christi mandati mandaverit oppositum, nion

obediiamus illi, quia sic Ohristo obedimus. Et tunc ostendit, oui princi-
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Kristovu zákonu nemá se poslouchati, nýbrž spise má se
poslouchati boha naizujícího opak; kdo tudíž neposlouchá
naízení vydaných proti Kristovu zákonu, poslouchá boha,^
Kriticky z toho plyne, že kesan není vázán k poslušnosti
žádného lovka, dokud Duch sv, neváže ho k tomu díve
PíismJem sv," Budiž však \me\d zde dt>dáno, že Hus tuto stro-

hou zásadu pojímá v širokém mítku theologicko-mravním,
vztahuje oprávnnost neposlušnosti na vci kultu a služby
boží. Vící nemá poslouchati píkaz odvádjících od
služby boží a navádjících k tancování a p.'' Nutí-li kdo
kesana ustoupiti od chvály boží, má spíše boha poslou-

chati než lidí,* Ve špatném nemá se poslouchati ani otce ani

preláta, a kdo tak neposlouchá, Krista-otce a preláta ke-
san poslouchá,'^

paliter sit obediendum. dicens: »Síve regi« (totiž ve vt 1 Petr, 2, 13:

.Subiecti esto-te ortiinti humanae oreatuirae proptcr deuím, sivé regi quasi

praecellentifc), qui est doTninius doiminorum bonorum temporalium, Et
ergo ex quo minime nunc r e g i oibediuint, taimquam precellenti in

temporalibus, et hoc in licito piropteir deum, quidquid licite mandaverit,
quiosmodo ipsis ddbamus oibedire in iliicitis? Quidquid autem
contra deum sivé rex, sivé papá, sivé arohiepiscopus mandaverit,
non debet audiri , , . Quia vero non est vciunitas dei, ut a predicacioine

destinamus, ideo minime esit eis obedíendum,« — ti dále v textu i pozn,

' BetHem, 2b—2'a.

' »Ex quo elicitur, quod muilus mundi principaliter angelus vel

homo est audiendus, nec sujmus obediencie ©ius alligati, -nisá prius

Spiritus Sanotus nos alUget ad ililud per 9cripturam.« — I b i d, 240a.

' Ibid, 163'b.
*

I b i d, 213'a s doidatkem: »Et eciam exemplo Christi, ut nos

bcnivole eciam seailanbus subLci párati simus.«
* I b i d. 204a/b, — Za špatnou vc má Hus také zákaz kázání;

jiako kázání samo jest pikázání boží, tak zákaz jeho jest pikázání
áblovo, jehož nemá se poslouchati, ano má se mu odporovati až

k smrti. Viz niže. V betlémských kázáních iní se zmínka o bule

Alexandra V, na f, 161a, O poesiiušnosti ve vci kázání slova božího

praví autor toto: »Quia vero homines mandando possunt errare

et eciiam implendo, ideo obedienciam nostram sic regulcmus, quod,

in quantum concordat aum mandato dei, quod errare non potest, et

non in aliis ipsis obediamus, In omnibus ergo soli d e o obedíamus,

et primo in duoibus generaliibus majndatis, sciilicet timore et amore . . .,

deinde in decem mandatorum implecione , , , Non autem mandátm
dei est, tit non audiamuis verbum dei, cum hoc sit móindatum dei, sci-

licet uibique predicare. Et beatiíicantuir a Chrislo verbum d^i audientes

et illud implentes, qui est in omnibus audiendus, non autem preláti
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Hus rozlišuje poslušnost vci od poslušnosti osoby, resp,
mluv o poslušnosti osoby, zapiiuje tuto poslušnost je-

jím objektemi. Je dobe, budeme-li to míti na mysli, slyšíce
další vývody a výroky, podobn jako je dobe všim-
nouti si pedem, o které autority svj názor o poslušnosti
opírá, V kázání »De oboedientia«, jež možno potáhnouti
mezi kázání betlémská, uvádí na oporu definice o duchovní
poslušnosti tyto výroky z Písma: Deut, 24, 8 (Facies, quae-
cunque docuerint te sacerdotes Levitici iuíxta illud, quod
praecepí eis), dále I Reg. 15, 22 (Numquid vult dominus ho-
locausta et victimas, et non pocius, ut obediatur ei?) a

z Nov. Zák, Mat- 23. 2-3 (supra kathedram Moysi sederunt
scribae et Pharisaei: omnia ergo, quaecumque dixerint vobis,

facite, secundum opera vero eorum nolite facere), I Petr. 2,

18 [Servi subditi estote in omni timore dominis, non tantum
bonis et modestis, sed etiam dyscolis). K tomuto posled-

nímu výroku' Hus hned podotýká, že se nesmí z toho sou-

diti, že jsou služebníci pánm poddáni ve zlém.^ Konen
sem patí slova Žid, 13, 17, na nž kázání se koná; »Obe-
dite praepositis vestris et subiacete eis« a jež znamenají, že

se má poslouchati prelátv a kazatel, pokud jejich nauka
a mravy jsou svaté a zbožné. Z autorit mimobiblických uvádí

Hus sv. Jana Zlatoústého (Šerm, 34, sup. Hebr, 13, 17), sv.

ehoe (cit, Glossa XI, a, 3 c, 99 Quid ergo mirum). sv,

Isidora (ibid, XI q, 3 c, 101) a Can. 22 c, 4 o poddání cai-

hradské církve stolici apoštolské, — Z tchto doklad se pak

uzavírá, že poddaný má poslouchati »affirmative« naízení

pedstaveného, pokud tento naizuje vli boží, ponvadž
ani boha nemá lovk poslouchati více, než co naizuje vle

boží,-

Všimneme-li si blíže tchto doklad, vidíme, že jsou

odpovdí na otázku speciální poslušnosti, totiž pokud má se

poslouchati špatných pedstavených. Proto Hus uvádí

z Písma dokladv znan rznorodé, z nichž orvní jest na-

in suis mandiatis Chrísto contnairiis šunt audienldii, mm in quio cOTi'

oordant cuím Ohristo et Hege evamgelii sui, in eo šunt auidiendi,«

' Zajímiavo, že Písmo mluví o poslušnosti zlým (discolis), kdežto

Huis — a to správn — varuje ped poslušnosití ve zlém (in disooJais).

» Sedlák str. 143—144*.
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ízení boha St, Z,, druhý týká se šetrného postavení Ježí-
šova k Mojžíšovu zákonu, tetí starozákonního pikázání
o poslušnosti boha, tvrtý Petrova stanoviska k otázce
otrok a pátý Pavlova stanoviska k téže vci, Hus tu mlky
pomíjí (pedpokládaje je) ostatní stránky pojmu kesan-
sko-biblické poslušnosti/ jako jest rovnost a svoboda (cf.

Gal. 3, 27-28; Gal. 5, 1, 1 Kor. 7, 23 a j.), pi emž rovnost
znamená stejná práva a stejné povinnosti všech vi svrcho-
vanému bohu a svoboda znamená osvobození z otroctví hí-
chu a Mojžíšova zákona. Pomíjejí se tu také povstná
slova: »Dávejte císai, co jest císaovo, a bohu, co jest

boží,« jakož i slova Pavlova k ím. 13, 1-7 o poslušnosti

obanské autority, pravdpodobn proto, že autorovi šlo

pouze o poslušnost církevní autority.

Užití zásady o poslušnosti podle zákona Kristova zní

v Husových ústech velice energicky. Již v Betlém, kázá-
ních mluví o »krkavcích«, kteí praví, že se má preláta po-
slouchati ve všem. A bh (praví Hus) pikázal poslouchati

a ctíti otce. pece ve zlém nemá se ho poslouchati a 'syn má
se spíše od otce odlouiti." V kázání De oboed. praví slovy

Viklefovými, že lovka (preláta) jest poslouchati positivn
(affirmative), pokud pikazuje vle boží, a negativn, pokud
se pikazuje z jiného dvodu, než jest bezprostední poslou-

chání boha; avšak negativn nemá se poslouchati lovka, leda

když se pozná, že bh chce opak naízení lovkova, a když
tudíž se poslouchá boha nepímo.^ Preláti mají v neroz-

hodných pípadech (in neutris) poroueti pouze podle

zvláštního zjevení. Zmatek v Kristov církvi psobí však
pílišné množství nerozvážných prelát a nových eholí, jež

pikazujíce odchyln od rad a pikázání Kristových, roz-

' Cf. Prát II 456 si, Sv. Pavel v Pím. 1, 5 mluv o »po'slušnosti

víry« (ad obediendum íidei), má na mysli poslušnoist nikoliv sociáln-

mravní, nýbrž indiividiuáln-náboženskou ve smyslu ochotného pijí-

mání víry a milosti boží do duše kesanovy. Tak víra jest poslušností

a nevra nepoisluišností. Srov. B a u m g a r t e n, i. Gehorsam v RGG
II 1104.

* Be tilem. 204a, Dokládá se silným výrokem sv. Jeronýma:
»Si pater tuus cello se suspendit, et mater tua ubsra, quibus se lacta-

vit, ostenderit, per calcatum perge patrem, per calcatum perge £ratr3m

et sic ad signum orucis evola.«
' Sedlák 144'.

24
Kybal, Ueni M. Jana Husa.
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množují lži, odprce pak tchto vyluují jako nepátele
církve, A pece pikazovati anebo prost raditi má se jen

z vle boží.^ Bh pak dal lovku písmo své vle, aby po-

hrdná tradicemi lidskými, Písmu protivnými, volil si lepší

podle Písma, Boha jest poslouchati nade všecko a neko-
nen více než Ižikrista, jenž nepirozen pikazuje státi

k jeho rozkazu protivnému boží vli; pakli se pece po-

slouchá rozkazu áblova, není divu, jestliže náboženství ne-

dostatkem pravé poslušnosti jest vyvráceno. Než (dodává

Hus ze svého) platí i opak; kdo neposlouchá papeže, arci-

biskupa nebo jiného svého pedstaveného, jest exkomuniko-
ván, jako jsem již exkomunikován já. Ponvadž však každé
exkomunikace jest se báti, i když je nespravedlivá (jak praví

sv, eho, Omel. c. 1. XI, 3), dlužno ovšem poslouchati pa-

peže, arcibiskupa nebo jiného pedstaveného, aby se uniklo

exkomunikaci,^

51, V praksi byla otázka poslušnosti položena pímo
nejprve ve sporu o neutralitu r. 1408, kdy arcibiskup Zby-

nk držel se obedience papeže ímského, kdežto Hus klonil

se k neutralit; rozpor byl komplikován arcibiskupovým

zákazem pohoršlivých kázání a pronásledováním eských
kazatel reformního smru, Hus, jenž svým vysokým posta-

vením v universit, obci i u kurie arcibiskupské byl veden

k uznávání církevní autority, nemínil vzdáti se poslušnosti

lehkomysln. Ješt v odpovdi na obžalobné lánky z r, 1408

nazývá se arcibiskupovým »filius obedíeins«^ a v otázce ne-

utrality postupoval velice opatrn. Když arcibiskup Zbynk
návodem protivníkv prohlásil jej veejné za neposlušného

syna své matky církve, Hus protestoval, prohlásiv, že nikdy

' Ibid. 145*.

Sedlák 146*. Podle tohoto dodatku Husova lze souditi, že

ikázání pochází bud a&i z polovice t. 1408, z téže doby, Jedy Hus psal

arcibisk. Zbykovi list o neutralit (Doc. str. 5—6 . 2), anebo z jara

r. 1409. Sedlák 186 klade je na den sv. Jakuba 1410, emtiž dodatek

odporuj e,
^ Doc, 163, Novotný 41i.— Br, Jan zv, Rakovník v list k Husovi

(z r, 1408] mluví na konci tajké o neposlušnosti a mimo jiné uvádí slova

Saulova ik Samuelovi v 1 Reg. 15, 22: »Meliior est obedientia quani victi-

mae,« ale má tu na mysli pouze hrnutí nkterých mladých horlivc proti

aroiibóiskupovi; Husa samého se výtka niktarak netýká (ed. Sedlák
str. IS—19 a Novotný . 14. str. 51—52).
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nebylo a nebude v jeho úmyslu odstoupiti od poslušnosti

sv. matky církve, nýbrž že chce podle pikázání sv, Petra
(I Petr, 2, 18) poslouchati netoliko papeže ímského a arci-

biskupa, nýbrž i podrobenu býti pro boha každému stvoení
lidskému, nech vládne stádu, nebo je vdcem jakoby od
boha poslaným. Ale ponvadž sv, Petr pikazuje pošlou*
chati pro boha nikoliv ve zlém, nýbrž v dovolených rozka-
zech, prohlašuje Hus, že chce pokorn poslouchati vše, co-

koliv ímský papež nebo sv, matka církev nebo arcibiskup

sám dovolen (licite) naídí. Jinak se do sporu papež mí-

chati nemíní, nýbrž chce zstati neutrálním, a to neutrál-

ním nikoliv co se týe posluišnosti (quoad obedientiam) , nýbrž

co týe pomáhání v neblahém sporu (neutralis quoad auxi-

lium contentionis),^

52, Po druhé se otázka poslušnosti položila v 1, 1409 až
1411. Když totiž na papežské buly z 20, prosince r, 1409

arcib, Zbynk zakázal výnosem z 16, ervna 1410 mimo jiné

kázání v Betlém, Hus apeloval dvakrát k papeži 25, ervna
1410, Byla to apelace velice pirozená a logická, Hus, který

již díve protestoval proti nároku prelát na naprostou po-

slušnost,- musil pirozen protestovati nyní, kdy církevní

autorita zakazovala kázání slova božího lidu, jež on ml za

hlavní úkon knéžíi plnících zákon boží,^ Proto v apelaci

^ Doc. 5—6, Novotný str. 42—44. — Srov. též v ásti hístoridké

I str. 294m,
^ Srov, výše str. 369, poz.n. 3. (Betlem.) Srov. též Šerm, Cod. Praž,

Univ, I C 27, f, 14Sb: »Sub.diti estote . . , Hoc preláti discoli allegant,

quodl ia omnibus esit eis obediendum, quod si est verum, Chxistus non
est deuis (cit. Sedlák 162^). — Talké v Quiadragesdmale, Cod, Univ.

Praž. I C 12, f. 4>b a 41'a potírá požadavek naprosté poslušnosti a

praví, í. 65'a, že pravý uedník Kristv má sice býti poiddán každému
stvoení pTO Krista, ale nesmí poslouchati ve zlém, nebot tu jest mu
posllouohati více boha než Udí. Sedlák 164.

Sedlák 164 vykládá odpor Husv proti círke\im autorit

vžitím se v duševní náladu, že preláti církevní jsou farizeové a Huis

i jeho druihové jsou podobni Kristovi a jeho uedníkm, »Kdo prý —
praví S. — se vžil v takovou náladu duíšeivni, nesnese odporu, nedá
se niím a nikým (pesvditi, že v \nióem pochybil, nedovede se pod-
íditi autorit, njaiizuje-li mu nco nepíjemného, zvlášt je-li pln

pesvdení, že úmysly jeho jsou dobré a cíle šlechetné. Tak se rodi

kacíství a sektáství, v nmž neomylnioké lpní na vlastních

názorech, domnle vy\ioizenýcth z Písma nebo z rozumu, jest Mavní
složkou, a jež jest tím nebezpenjší, ím jest v nm mén vzd-
lanosti a náboženského rozhledu. Hus jest na nejlepší
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vytknuv, že nález Zbykv odporuje evangeliu a dekretu
sv, otc, odvolává se k novému papeži, prav, že boha jest
více poslouchati než lidí v tom, co jest nutné ke spasení.
Ale Hus, odvolávaje se od nižší autority k vyšší, této ne-
popírá, nýbrž výslovn uznává (quam, se. sedem apostoli-

cam semper corde, ore et opere profitemur) a podtoibuje se

jí se vším, co se týká jeho stavu a svobod i práv; ba ani
arcibiskupovy autority nepopírá, nýbrž výslovn prohlašuje,
že tuto apelaci pedloží i arcibiskupovi; a vymiuje si

pouze, aby se nic nového nepodnikalo »ipsa pendente«. iní
to práv na základ této apelace, již vydává podle práva
pirozeného (ratio naturalis adversus pericula defendendi
— níže leges iuris naturalis), obanského (iuris communis
provisio contra insultus violentos resistendi), i církevního
(sacri canones).^

Ale pes tuto umírnnost a formálnost Husova postupu
arcibiskup vydal 18. ervence 1410 klatbu na apelanty jako

na odbojné, neposlušné a na víru katolickou dorážející.^

Byly-li papežská bula a arcibiskupský nález protiprávní,

jak Hus byl pesvden, byla tato klatba jen dalším krokem
bezpráví, vyplynuvši ze zneužité moci podízené autority

církevní. Tu Hus, který již 22, ervna v Betlém prohlásil,

cest k nmu.« — K tomu staí podotknouiti, že se tento pípad na
Husa n. 1410 hoidí nejmén, ponvadž ani jedno místo z uvedených
spis Husových nepraví ani nenaznauje, že by se autor ml za vy-

voleného uedníka Kristova, jenž jest prost závazk vi ustavené

autorit. Hus v Šerm. 1409 horlí pouze proti zneužívání moci církevní

a proti nároku na naiprostou poslušnost a v Quadr, praví dokonce
(v. pozn, pedohoiií), že pravý uedník Kristv má býti poddán
(každému stvoení pro Krista, ale nesmí ho poslouchati ve zlém. Sedlák,
chtje psychologicky udlat z Husa kaaíe již ped »kritickým rokem«
1410, zapomnl, že Husovo postavení se proti autorit bylo vyvo-
láno zevním faktem hiistcriokým, jímž byl zákaz kázání a exko-

muniikace, a že bylo motivováno jeho' vysokým pojímáním kaza-

ielského úadu, jak uvedeno v textu, a zárove infamací ech z kací-
ství. Cf. Ondo pro. Doc. 189, Novotný 226. — Srov. jadrnou karak-
teristiku poínání Zbykova a Husova ap. Tomek III' 480/li.

^ Doc. 387—396, zvlášt 395—396, of. 388 a 391 (iuxta sacrorum
canonum et legum instituta — níže: rescripta íuri generali et utilitati

publice adversa et scandalosa, et pa-ecipue evangelio Chrisiti) a 392

(s, scriptura, lex dei et saari canones). Novotný str. 62, 63,
^ Doc. 398 (tamquam rebdles et inoibedientes ac catholíce fidei

ímpiugnjatores )

,



Umírnnost Husova v otázce poslušnosti r. 1410. 373

Že kázati nepestane, a vybízel posluchae své, aby meem
ducha hájili zákon boží, vzepel se klatb^ a otázku po-
slušnosti pokusil se zodpovédéti v ten smysl, že se chce
srovnati s každou osobou církevní, která by jej pouila Pí-

smem' nebo platným dvodem rozumovým,- Týkalo se to

poslušnosti v píin odsouzení knih Viklefových,

V otázce poslušnosti papeži Hus se stále mírnil, jak ukazuje
kázání o církvi z r. 1410 (na slova Mt, 20, 4: »Ite et vos in vi-

neam meam«), a-li lze je míti za dílo Husovo. V tomto ká-

zání po dlouhých citátech z Viklefa autor samostatné prohla-

šuje, že spasitelných pikázání papeže jako pedstaveného
(prepositus) sv, matky církve dlužno pro boha poslouchati,

pokud jsou shodná se zákonem božím a nikoliv s bloudícím
rozumemx. Také (praví významn autor) mjme vždy ped
duchovníma oima svýma, že se ctnost poslušnosti odpo-
ruuje nad obtování i obt, kdežto neposlušnost má vrch
ve zlob nad hích arodjství (I Král, 15, 23). Pravidlem
všech ctností jest podle Husa obezelost (pruidentia) , a tó

nemá se pominouti ani pi vykonávání poslušnosti. Podle
sv. Bernarda nemáme ovšem poslouchati špatn pedsta-
vených ve vcech lhostejných (in indifferentibus) , ani se

nemáme zbavovati rozumu do té míry, abychom nechtli
rozumti, zda papež nebo jiný pedstavený pikazuje nám
dobe nebo špatn. Žádný poddaný není evangelickou naukou
vázán poslouchati nerozumného preláta, jenž nerozlišuje

zpsobu ani jiných okolností rozkazování, jest jako slepý

vdce (Mat, 15, 14), Také nesmíme tak zhloupnouti (insa-

nire), abychom tvrdili, že papež a jeho kardinálové, držící

' Sedlák 177 vidí v tom cdboj proti autorit církevní ízený
s kazatelny a se strany Husovy hotovou demagogii. Je to upíUšená
e, neibo Hus a mnozí jiní stáli na právním stanovisku, že »Ute

pendente« mohou a mají svj úad duchovní vykonávati dále, S tnrafV-

ního hlediska v, kázání áp. Sedlálk, str. 158*. ve kterém Hus praví,

že »excommunicatus iustus« »in veritaite non est exccimmuniioatus*,

i nemusí se báti. že mu klatba na duši uškodí, nýbrž spíše má dv-
rovaiti, že budie blahoslaven, zvilášt je-li exkomiunisován »propter

evangeliisacionem «

.

" »Et si áliqua persona ecalesiac me Scriptura sacra vel ratiooe

valida docuerit, parat.ssime consemitire [intendo].* — De trinit, — Opp,
1, 105a, 131a, — Z kontextu patrno, že se tu jedná více o pesvd-
ení v aiítu školském, než o poslušnost autority.
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své místo asto bludnou volbou, nemohou uchýliti se s pravé
cesty (deviare), Víme z kronik o velkém bludu pi volb
papežky Johanky (o tom dle Viklefa] a také, že mnozí pa-
pežové odpadli od papežství, ba upadli i do kacíství. Bludy
tak znatelné ve skutcích našich velkých prelát mly by
nás pouiti, na em máme budovati svou víru, jež musí býti

pravá. Pes to však (koní Hus) nikdo nemá pozdvihovati

své paty (Jan, 13, 18) proti svým pedstaveným anebo oer-
ovati se neestí neposlušnosti. Naopak pedpokládajíce, že

jsou našimi zákonnými pedstavenými, máme jich ve všem
rozumném poslouchati, ponvadž jest to vle boha, našeho
hospodáe, jenž nás volá na svou vinici, pravé: »Jdtež i vy
na vinici moji,«^

K otázce poslušnosti vrátil se Hus znovu v kázáni, jež

ml na slova »Cum turbe irruerent ad Jesum, ut audirent

verbum« (Luc, 5, 1) v Betlém hned v nedli po klatb Zby-
kové.' Praví tu, že proti zákazu kázání v kaplích apeluje,

chtje více poslouchati boha než lidí a shodovati se více

s jednáním Kristovým než s jednáním farize. Apeluje nej-

prve k bohu, jenž pedevším dává moc ke kázání, a p>otom

k papežské stolici, ve které má skvíti se (rutilare) vtší

^ Sedlák, str, 123*—124*. — Týž v textu str, 182 reprodukuje
toto významné místo zcela jednostrann tmito slovy: sposlušnost,

kterooi jsme papeži povinni, smí se týkati jen tch pikázání, jež se

shodují se zákonem Božím a nebloudícím rozumem; vždy papežem
byla i žena Anežka a mnozí papežové upadlii i v kacíství,* K tomu
v pozn, dva ostejší citáty z kázání, V rejstíku s, v, »pOisluišnost«

odkaz vbec ohybí. Že však autor ví, co Hus píše, ukazuje vta v textu

na str. 183: »S jako'USÍ opatrností mluví sice ješt o papežství, ale

pruldí nárazy vnjší pimjí jej, že i té opatrnosti zaneohá,«
^ Z téže asi doby pochází list Husv kterémusi šlech-

tici (Nedoma 41, . 1, Novotný, Listy 12), ve kterém praví,

že zákaz evangelia jest proti každému pravidlu zákona Kristova a

proto neílze ho poslouchati: »Nuniquiid ego debeo obedire arohie-

piscopoin mandato suo, mandito dei c o n t r a r i o? Absit! »Magiis enim
oportet Deo obedire, quam hominibus«, dixerunt apostoli, dum pon-
tifices proWbebant, Numquid ergo maior sum Christo et suis apostolis,

ut non pro evangelio pat i ar? Absit! Aiit enim Salvátor noster: »Non
est servus miaior domino neque discipulus magistro suo.« Si enim
patrem familias vocaverunt Belzebub, quam magis domestici eius, si

me persecuti šunt, et vos pei-sequentur! O Christe, quam amara est

persecucio volentibus te imitare Dominm . , .« Tento spontánní
postup myšlenek, shodný s obsahem kázání v textu, je velice cenný
nro mentalitu Husovu, Srov. dále.
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autorita než u našich prelát. Ponvadž však mohlo by se

zdáti, že odporováním moci arcibiskupov odporuje vli
boží (podle slov ap, k ím. 13, 2: »Kdo se vrchnosti protiví,

božímu zízení se protiví«), vykládá Hus podle Viklefa (Civ,

dom, III, 39 z ásti), co je to poslušnost a eho se týká. Po-
slušnost jest in vle rozumného tvora, kterým se tento
dobrovoln a rozvážn (discrete) podrobuje svému ped-
stavenému. Tato poslušnost jest ctností, podobn jako ne-
poslušnost jest híchem, nebo každý hích jest neposluš-
ností boha. Krom této ctnostné (my bychom ekli nábožen-
ské) poslušnosti vi bohu jest poslušnost sociální (in com-
munitate), jež znamená plniti vli pikazujícího. Mže se to

díti špatni* a dobe. Špatná poslušnost nastává tehdy, když
se nco pikazuje špatn, t, j, protivn vli boží nebo Písmu
sv. nebo sv, mravm nebo nutným potebám života, anebo
když se pikazuje nco, co do autority nebo úadu naizu-
jícího nenáleží. Dobrá poslušnost, jsouc mravním dobrem,

žádá, aby lovk nebo rozumný tvor byl v milosti. Jestliže

tudíž rozumný tvor, jsa v milosti, podrobuje se dobrovoln
a diskrétn pikazujícímu, dobe poslouchá. Ale nemá po-

slouchati, leda evangelických pikázání a rad, a tu bez

ohledu na to, zda je pikazuje pedstavený dobrý nebo

špatný, ponvadž neposlouchá se tu pedstavených, nýbrž

boha. Jako Kristus poslechl Piláta ve spravedlivém^

utrpení, jež mu byl uložil, tak i my (praví doslova Hus)

máme ooslouchati nespravedlivých pedstavených v tom, co

nepí híchem, nech jest utrpení, jež pro Krista snášíme,

jakékoliv: nemáme však poslouchati ve skutcích nespravedli-

vých, nech jsou tyto skutky jakékoliv proti radám a pi-

kázáním božím. Utrpení pro neposloucháni ve špatném, i
lépe eeno pro poslouchání boha svého, jest nejbezpenjší

poklad kesanv, jakož praví Kristus svým uedníkm:
»V trplivosti své vládnte dušemi svými« (Luk, 21, 19), Ni-

kdo nemá poslouchati nikoho ve špatném, ponvadž po-

slouchaje, neposlouchal by boha, jehož náleží pedevším^ po-

slouchati. Proto apoštolov pravili ke knížatm zakazujícím

^ Sedlák 161* nesrprávn emenduje »ÍTi iniustiis passionibus*

;

rukopisy mají »in i'ustis« a smysl toho žádá (srov, níže; »non autem

in agenoiiis iniiustisa).
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kázati o Kristuj: »Více sluší poslouchati boha než lidí« (Sk,

5,29.) K témuž mluví autority sv, otc (Augustin, De verbis
dom., hom. 6; eho, Moral. c. 99. XI., 3 a Pastor, v Gl. dist.

q. 7 c, 62; Jeroným ad Rusticum; pap. Anaklét v Gl, dist,

43 Scimus c. 3; Bda Sup, Mat. 21, 2; Isidor c. 101. XI„ 3;
Cyprián De lapsis v Gl, dist, 50 c, 27, a Ep. contra hereti-
cos; srov, Jeroným Sup. Eph, v Gl, XI. q, 3, c. 93 a Augustin
c, 97. XI, 3), Z toho plyne, že nemá se poslouchati
ve špatném žádné moci a že Hus, odporuje moci arcibisku-
pov v píin zákazu kázání v kaplích, neodporuje bohu,
nýbrž boha poslouchá; tato poslušnost sluje podle Augu-
stina odporující (obedientia resistiva),^

V tomto výkladu pozoruhodném svou vcností a klidem
dlužno vytknouti po stránce naukové" pípadné rozlišování
poslušnosti náboženské a sociální a zejména výklad o po-
slušnosti dobré. Dobrá poslušnost žádá, 1, aby lovk byl
v milosti, 2. aby lovk poslouchal dobrovoln a diskrétn, a
3. aby poslouchal pouze v evangelických pikázáních a ra-

dách. Hus, jak patrno, klade tu draz na mravní kvalifikací

poslouchajícího, na jeho vnitní posvcení milosti, na jeho
svobodnou vli a na jeho podrobení se zákonu Kristovu.
Jest to pojetí neobyejné vysoké a ušlechtilé, duchovní a
lidsky kesanské, které pedem vyluuje jakékoliv násilni-

ctví se strany pikazujícího a otroctví se strany posloucha-
jícího. Ryze kesanská a supranaturalistická jest i druhá
zásada o poslouchání pedstavených (za uvedených ped-
poklad) v utrpení a bez ohledu na jejich osobní spravedl-

nost; rozhodující jest pouze vc naízení, pokud jest spra-

vedlivá nebo nespravedlivá. Hus tu žádá pímo osobní po-

^ Ed, Sedlák, str. 159*—164*. — Sem možno pipojiti i zmínku
z k: á z án í n a M t|. 5, 20 o pokrytcích, kteí nutí lid k následování,
vymýšlejíce proti svým odprcm církevní cenisinry a odsouzení hodnou
neposliušnoist. Ti zakazují kázání v kaplích a exíkomunikuj í nejen ka-
Zíatele, nýbrž i vrné jejich posluchae. Za to však neahf se bojí soudu
božího a k oltái nepistupují (Mt, 5, 23), — I b i d. 164*—168*.

' Po stránce historické jest zajímavo, že Hus praví, že od n.e-

sípraa-fediivého mandátu arcibiskupova apeluje nejprve k bohu (str.

160*). — Kliidlný tón je perušen toliko na str, 163*, kde se volá, že
místo formule: »ChrÍ9ti nemine invocato in virtute s. obediencie man-
damus« (arcib. Zbynk všaík praví pouze: »in virtute s. o^bedientiae et

sub excommiuruicationiis ipoena«, Doo, 398) mlo by se íkati: »Anti-
chiristi nomine invocato in virtute malediotae obedieoitiiae* etc.
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kom náboženskou', již sám upímn vyznával/ a nepímo kri-

tické zkoumání vrchnostenských naízení Písmem; tímto

druhým požadavkem vrací se ke své vrouné zásad
o Písmu jako soudci všeho jednání a naizování. Oba mo-
menty, mravn kesanský i rozumov kritický, staví Husa-
apelanta do svtla nanejvýše sympatického a jen hrubá
pedpojatost a úmyslné zamlování mohou si dovoliti viniti

Husa z demagogie a buiství.^

53. S jakou šetrností choval se Hus k nejvyšší autorit

církevní, svdí další život Husv až do r, 1412, z nhož
staí pro otázku poslušnosti vytknouti dva projevy. Prvním
jest universitní kázáni z 28, srpna 1410 na téma Mat. 5, 13:

»Vos estis sal terrae^,^ ve kterémi ku konci napomíná poslu-

^ V Sermones de sanctis z oné asi doiby Hus praví o své pokoe
vi tvoihu toto: »Me tamen ad humiliiaindum deo, creatori meo, tria

prinicipaliter inducunt. Primm exoessus peccati contra suum mandá-
tm; 2" quod estimor bonus esse ab hominibus, ymmo melior quam
sum, cum tamen multitudo peccatorum gravium me deíormat; 3" quod
nesoio finaliter, si >salvaboir, Quamvis enim spem firmám habeo de
salute, tameai graviter timeo de perdioione. Primm inter ista tria

est mihi gravissimum, seounduni minus grave, tercium minime, quia

ablatis primis terciium non timerem, Seoundum plus me gravat, quam
si me herelicum et omniquiaque mailum ihomines estimarent. Na.m si

istud ihumiliter tollero, meritum míchi ad beatitudinem cumulatur.«

Ed. Flaj šhans, 94—95.
" Sedlák, uiniv výtiku demiagogie na sir. 177, odbývá na str.

184 Husovu argumentacd, práv rozebranou, poznámkou, že její ped-
poklady jsou nesprávné a tvrzení o Zbykovi jest nepravdivé. Nespráv-
nými jsou prý pedpoklady, 1, že Kristois každému knzi pi svcení
závazn ukládá kázati a 2. že církev nemá práva nkomu kazatelskou
innost zapovdti neb omeziti. — Ale Hus ad 1. pouize praví, že ape-

luje k bohu, »cuius est principaliter dare auctoritatem predicandi«,

což je nco jiného, než co vykládá Sedlák, a ad 2, Hus o zakazování
kázání církví vbec nemluví. Srov. též míze. Že by »omluva« Husova
byla pijata z Viklefa, je zjevná nepravda, nebo v celé argumentaci
nebylo posud zjištno nic viklefsikého, až na výraz »obedientia resi-

stiva«, které však Viklef užívá v jiném smyslu. V Op. min. 137

—

138

(De oirdine christiano, c. 5) Viklef praví, že naizuje-li prelát, eho
zákon Pán nenaizuje, jest »poslechnouti* odporováním jeho naízení
(mandatis illius prepositi resistendo). Viklef klade draz na nspo-
slonchání vbec (proto také zove tuto poslušnost nepímou a jinde —
v, výše — negativní), kdežto Hus klade draz na neposloucháni
prelát pro posloiuohání boha, dedukuje ono z pilnutí k bohu.

^ Kázání bylo konáno v dob píprav k zakroení u kurie a smald

ped nunciem; v díl I str, 431tn, II 490n.
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chaú, aby se modlili za oba poslední »vikáe apoštol«, t. j.

za pap, Alexandra, aby (zhrešil-li všedním híchem) milo-
srdn jej bh pijal do vné slávy, a za »našeho« papeže
Jana XXIII,

,
aby jej bh chránil zlého a milostivé mu do-

pál, by byl solí zem, svtlem svta, mstem a svítilnou,

o nichž mluví Kristus, K tomu Hus pipojuje výzvu modliti

se i za krále Václava a markr. Jošta, jakož i za církev, a

preláty církevní, patriarchy, kardinály, arcibiskupy, biskupy
a všechny knéze,^ Ješt pokornjší jsou listy, jež Hus psal

papeži a kardinálm o rok pozdji, 1, záí 1411. V listé

k papeži vyznává svou' poslušnost hned v úvodní formuli.^

Popev dále energicky všecky insinuace protivníkv, pipo-
míná svou apelaci k papeži od nálezu »ctihodného v Kristu

otce« arcib, Zbyka, jakož i od proces, které z nesprávné

informace byly vyšly od stolice papežské, t, j, od osobního

phonu kard, Kolonny z 28, srpna 1410 a od klatby téhož

z února 1411, Omlouvá se potom dvodné, pro osobn se

v ím nestavl, a praví, že poslal své advokáty a proku-

rátory, »chtje poslouchati sv, stolice apoštolské*, I prosí

snažn a pokorn (humiliter imploro) papeže jako nejvyššího

vikáe Kristova, aby jej pro milosrdenství boží osvobodil

od osobního stání a ostatních výnos,^ O totéž »na kolenou«

prosil i celý sbor kardinál, pipomínaje své psobení z r.

1409 ve prospch neutrality a koncilu pisánského, I tento

list jest psán stilem naprosto korrektním a dviv po-

korným. Je to pozoruhodná suplika potlaeného a utišt-

ného knze ke svým nejvyšším pedstaveným o záštitu a

pomoc proti nespravedlivému obvinní z kacíství. Akoliv

• Opp. II, 46a/b, 73a/ib. — Pokud druhá verse, zcela odchyluá od

textu v Opp., podle nejvtší pravdpodobnosti není Husova a závru

toho nemá, teba vyšetiti. Vlast IX, 547. Srov. cod. Vid, dv. 4308,

f, niv—113v a 4518, f. 143v—145v, — Sedlák, 187 vytýká Husovi,

že chvála papežství v tomto kázáni proneseoiá, není upímná. Je to

insinuace a podle pravdy lze íci jen tolik, žs chvála Alexamdra V.

a ideál papeže na Jana XXIII, pipiatý znjí u Husa neobvykle a že

lze je vysvtliti pouze Husovou upímnou snahou smíiti se v oné

dob s oficiální církví za nejvyšší cenu,

- »Deibiitam obedicntiam Jesu Christi ecciesie supremoque eius

pontilici exhibendam.« Doa 18. Na konci se Hus podepisuje jako

»Sanctitatis Vestre presbyter minimus«, Doc. 20. Novotný 96, 98.

^ Doc. 18—20. Novotný str. 96—98.



Odlstíny a meze Husovy posluišnosti.. 379

tu Hus Žádal o soudní milost, nepopíral tím jurisdikce tohoto
soudu, a ponvadž zárove projevoval ochotu vydati poet
ze své víry, pro niž byl souzen, lze íci, že se jevil se sta-

noviska církevn právního i mravního zcela poslušným sy-
nem své církve/

S druhé strany dlužno vytknouti, že Husova posluš-
nost nebyla slepá a mrtvolná poslušnost ímského knze,
nýbrž svobodná a uvdomlá poslušnost evangelického ke-
sana a kazatele slova božího." Stoje stále na stanovisku
zaujatém již v kázáních betlémských (v. výše sub a], že
v pípad špatného mandátu jest poslouchati více boha
než lidí, byl Hus od poátku odhodlán neposlouchat!
jakéhokoliv zákazu svobodného kázání slova božího, Hus
vdl, že byl kaceován, souzen a odsouzen nikoliv pro n-
jaké bludné uení, nýbrž »pro evangelium«, a v té vci byl

od poátku tvrd neústupný a vdom neposlušný. Svdí
o tom list, jejž poslal Krumlovským 25, kvtna 1411, tedy
ped uvedenými listy do íma, a jejž nutno zde uvésti na
doplnní výkladu o Husov poslušnosti ped r, 1412, Autor
tu projevuje radost z kaceování a kletí pro evangelium a

odvoduje svou radost píkladem apoštol, kteí v podob-
ném pípad nrohlásili vrchnosti knžské, že nemohou ne-
kázati (Sk, 4, 20) a že jest více poslouchati boha než lidí

(Sk, 5, 29), Krom apoštol dovolává se Hus podobných vý-

rok sv, otc, totiž Jeronýma (Sup, Eph,), Augustina (Omel- 6
de verbis dei), ehoe (Moral, ult.), Bernarda (in quadam
ep.) a Isidora (dle Gl, XI, q, 3), Z nich uzavírá, že kdož brání

kázání, jsou falešní svdkové, svatokrádežníci a tudíž od
boha exkomunikovaní podle slov Ž, 118, 21: »Zloeení,
kteí se odchylují od pikázání tvých, « Podobn Jeroným
(ad RusticuTTi) praví, že biskupové nemají se zlobiti, jestliže

knží lidu káží, a Bda (Sup, Mat. 21, 2) dí, že knží zpo-

vídající nemají se dáti protivenstvím odstrašiti a od kázání

' Sedlák 213—214 vytýká, že list Husv k papeži jest dílo di-

plomatické opatrnosti a (my bychom ekli) jesuitské morálky, podle

níž úel posvcuje prostedky; v list ke kardinálm vidí pak nucenou
deviotnost, z níž vane ohlad neupímnosti a nepravdivosti — do jisté

míry právem, ale jen potud, že Hus se ješt nevzdával nadje, že

u kurie zvítzí zákon Kristv; srvni, I str, 494n.
' Pokud tu psobil moment národn-politický. je naznaeno

v mém lánku »Filius regni«, v »Naší Dob«, 1915, str. 500—504,
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upustiti. Námitky »tyran« neplatí, nebo praví-li se v Mt.
23, 3: »Protož všecko, což by koli rozkázali, zachovávejte a

ite, « dodává se hned: »ale podle skutík jejich neite«.
Podobn v Deuter, 24, 8 praví bh: »Což by koli t uili knží
levitští, buideš initi podle toho, co jsemi jim p'ikázal« —
bh tudíž chce, aby poslouchající (obedientiarius) posloujchal

pauze podle jeho pikázání. Konen ani ze slov I, Petr, 2, 18

nelze uzavírati, že by se mlo poslouchati pán i ve špatném
(in dyscolis]^, ponvadž vle boží i Písmo uí, že se má po-

slouchati pedstavených toliko ve vcech dovolených (in li-

citis). Opíraje se o tyto autority, Hus prohlašuje oste, že

radji chtl ve vci kázání poslouchati boha než papeže,

arcibiskupa a ostatních satrap, odporujících slovm Kri-

stovým: »Jdlte do celého svta, «-

Nehled k ostejšímu tónu tohoto neoficiálního listu,

jenž byl vyvolán zajisté neústupností arcib, Zbyka vydá-

vajícího na jae 1411 exkomunikaci za exkomunikací, jest

vcný jeho obsah totožný s obsahem známého nám kázání

De obedientia, Hus tu hlásá starou svou zásadu o »obedien-

tia resistiva« vi špatným rozkazm pedstavené auto-

rity církevní, a opíraje se o autoritu bible a církevních otc,

jeví se skálopevn odhodlán tchto rozkaz neposlouchati;

jeho vdomí o shodnosti svého jednání s boží vlí posiluje

jej tou mrou, že cítí z pronásledování svého radost a

že s radostí trpí, jak byl hlásal v kázání na Luk. 5, 1, Pes
to nelze íci, že by Hus touto zásadou radostného neposlou-

cháni dostával se do rozporu s uctivým a pokorným svým

stanoviskem vi papeži z doby pedcházející i následující,

a to prost proto, že Hus dvovali v oné dob ješt v pape-

žovu spravedlnost a od ní oekával píznivého vyízení své

apelace, která byla od kurie pijata a práv tehdy nacházela

se v rukou spravedlivého kard, Zabareilly,

54. Teprve když proces Husv byl násilnými skutky

kurie papežské zastaven a zmaen, promnilo se i stanovi-

ska našeho reformátora k papeži a jeho moci. Nestalo se

^ V Doc, 18 stojí jen »dyscolis«, ale s ohledem aa následující

»in licitis« díužno emendovati »in dyscolis«. Srv. výše s:tr. 358, pozn, 1.

* Doc. 16—18 s dodatkem: »Ista signavi. ut sciatis diaboli ca-

nllyuis ob^iiarew, v, Novotný str, 90—92.
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tak hned/ nýbrž jak se zdá, teprve po prohlášení odpustk
v Praze v kvtnu nebo v ervnu 1412,- Šlo o otázku, zda
se má poslechnouti i neposlechnouti naízení papežova v té
vci vydaného, Hus se nejprve snažil otázku rozešiti nej-
radikálnjším prostedkem, totiž královým vetem proti hlá-
sání odpustk vbec v echách, Je zajímavo, že v písluš-
ném dobrém zdání' není žádného projevu odporu ili od-
boje proti papežské jurisdikci v zásad, nýbrž odpustky se
odsuzují pouze se stanoviska dogmaticko-mravního a jejich

hlásání se potírá z dvod církevn politických a policej-

ních,^ Ale když král hlásání odpustk dovolil, položila se

pece otázka poslušnosti, nyní poslušnosti vi píslušným
mandátm královským. Tuto otázku zdvihli protivníci Hu-
sovi a splétajíce ji obratn s otázkou odpustkových bul v-
bec i berouce si za záminku soudobé Jakoubkovo anti-

kristování papeže ímského, vytýkali Husv odpor jako' ve-

likou rebelií a blud, I zakazovali jménem fakulty theologi-

cké (sub debito obedíentiae et sub poena per ipsam facul-

tatem infligenda) všem bakalám theologie vystupovati

akademicky proti papežským bulám,^ Ponvadž Hus byl

zárove bakaláem theologie, byla takto ped nho posta-

^ Ješt v list íí dolanským mnichm z doby po 3.

beznu. 1412 Hus opaikuje pouize staré své stanovisko- o neposloucháni

zákazu kázáiní, »Quod autem (praví tu) non obedio deordinaci-
o n i superiorm in non resistendo potestati, que a domino deo est,

docuiit me scriiptura, et presertim apostolorum diicttuím ©t factum,

quii oontra voluntatem pontificuím predicaverunt Jesum Christum Do-
minm nostrum dicentes, quia magiis oporíet obedire deo quam homi-

mbus.« Doc. 32, Novotný 120—121.
' Sedlák 23 tvrdí proti Palackému (podle nhož teprve od

1412 vzala na se eská reformace tvánost odboje proti ímu), že

revoluní zásady byly v programu Husov již díve, od r. 1410, a snaiží

se doložiti toto tvrzení 1. vtou, že Hus již 1410 nazval papeže Ale-

xandra V. anitikristem a od té doby nuluvil proti antikristu Janu XXIII.

tím smleji, ím více pozbýval nadje na sproštní oisobního phonu
a trest církevních (str. 219, srov, str. 222) a 2. Husovým názorem

o poslušnosti, jenž jest obsažen ve spise De sex erroribus — z r. 1414.

První vtu Sedlák dokládá inkriminací — Palcovou a druhou poráží

sám uvedeným datem,
' Ed. Sedlák, Nkolik text, II, 31—33. Podobn v Mus. post.

XII. F 1, f. 50'.

' Srov. Kybal. 1. c, 505.
' Doc. 449—450.
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vena otázka trojí poslušnosti: poslušnosti k fakult, ke králi

a k papeži, Hus otázku poslušnosti k fakult rozešil velice

vtipn, podrazuje ji poslušnosti rektorovi university ve smy-
slu njaízení králova o karceru v koleji,^ I pozdji, když byl

žádán ve jménu poslušnosti o vydání spisu proti odpustkm,
odmítal poslušnost fakult, vida, že jest pedstírána za úe-
lem omezování jeho svobody jednání a uení. Spis proti

odpustkm byl na rozkaz králv ochoten vydati mistrm
theoloj^ie za podmínky, že se spolu zaváží trestem smrti a že

misti vydají poet ze své víry.^

O poslušnosti papeže vyslovil se Hus jasn ješt ped
disputací odpustkovou známým prohlášením ped arcib. AI'
iikem. Byv tázán od papežských legát, zda chce býti po^

slušen apoštolských rozkaz (mandatis apostolicis obe-

dire), odpovdl bez rozpak kladn- Když ale legáti brali

ochotu jeho v tom smyslu, že by Hus chtl vydaných naí-
zení poslouchati jako knz, kázaje lidu zdvižení kíže proti

Ladislavovi a ehoovi, prohlásil Hus, že chce ovšem
srden poslouchati apoštolských naízení, ale že tmito
rozumí pedn uení apoštolv Kristových a za druhé na-

ízení papežova, pokud se srovnávají s apoštolskými naí-
zeními a uením podle pravidla zákona Kristova. Pakli by
shledal, že se nesrovnávají, že neposlechne, by by mu hro-

zili upáleními^ Jak z tohoto i z dalšÉio prohlášení patrno,

Hus motivoval svoje stanovisko o poslušnosti a neposluš-

* Doc, 450—451. Hus tu praví, že pro dobro obce a university

Pražské se mu zdá, aby ve smyslu naízení krále Václava bylo v ko-

leji zízeno vzení, »ut quicumque magistrorum vel studens inobediens

in liciitis domino r e c t o r i f uearit, secumdium statuta eiusidem univer-

sitatis, iiuxta oulpae exigentiam puniaturc Zízení tohoto vzení ko-

legiáti slušn odporovati nemnihou.

' C. doctores, 1. — Opp^ I, 292b, 366a, — I bíd. c, 3, 297aA
372b—373a, — Se strany theolog (v, Traot, Gloriosus AÓG 75, 333

si.) v7týkala se Husovi neposlušnost naízení fakulty theologické i

naízení králových. Dále (mimo jiné sem nehledící) vytýkalo se, že

odporuje viií bulám a útoe na n, dopouští se nemenšího ^tžkého
opovrženi stolicí apoštolslkoiu*, než kdyby odpíral poslouchati roz-

kaz apoštolských (334). Uvádli i ustanovení Dekr, I. dist. 94, c. 2

o zabraování legace apoštolské stolice (335),

• C, doctores, c. 1. — Opp, I, 293b, 367b. — Srov, Sedlák
237, který dodává; »Arcibiskup pak Husovi disputaci zakázal«, což

není doloženo.
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nosti temi zásadami; 1, zásadou zákona božího, o njž
musí se opírati každé naízení papežovo; 2. zásadou zkou-
mání, zda a pokud se píslušné naízení opírá o zákon boží
a s ním se srovnává; a 3. zásadou, resp, pesvdením, že

papež není nehešitelný a že tudíž nemže naizovati nco
apoštolskou autoritou, co se odchyluje od nálezu apoštolv
nebo Kristova/ Rozvinutí a odvodnmí tchto zásad na-
cházíme pak v dalších profevech Husových.

V disputaci o odpustcích ze 17, ervna 1412 Hus, vy-

znav nejprve svou péi o est boží a prospch sv. matky
církve, prohlásil, že jest ochoten, bude-li pouen, všemi
silami podporovati vc odpustk, srovnává-li se se záko-
nem Kristovým, a že nemíní odporovati moci bohem dané
ímskému papeži, nýbrž pouze jejímu zneužváu." Takovým
zneužíváním jest však hlásání kíže proti jiným kesanm.
Nkteí ho poslouchají z nevdomosti (ex ignorantia), do-

mnívajíce se nebo tvrdíce podle Deut. 17, 10-12, že dlužno
poslouchati každého nálezu papežova, což jest zejm fa-

lešné, jak praví Lyra, ponvadž nemá se držeti nález žád-

ného lovka a žádné autority, jestliže obsahuje zjevný

blud, jako obsahuje práv bula odpustková.^ Že nemá se

poslouchati soudc mluvících nepravdu anebo odchylujících

se od zákona božího, uí Písmo sv, Exod. 23, 2, Deuter. 24,

8, Ezech. 20, 18. Podobn v kanonickém^ právu asto se

uvádí, že nemá se míti za katolické, nýbrž za kacíské vše,

co jest protivné zákonu božímu, nech by bylo definováno

od kohokoliv. Ale války knží a spory o pozemské vci jsou

protivné zákonu božímu (cf. Mat, 5, 40), a proto nemá se

dáti sluchu papeži kíž zdvihajícímu).* Druzí poslouchají

M b i d,

' »Pratestor, quod paratus sum, si dootus fuero, quod aliquod

factuím ciirca istud negotiown fuerit legi Christi consonum, ipsum totis

viribus approbare, Item protestor, quod , . . nec est intentionis meae
potestati datae a deo Romano Pontiíici resistere, sed deordinationi,

quae fuerit, cxMitTaire.« — De indulg. — Opp, I, 175a, 216b,
' I b i d, 177b, 21%. — Uvedené dležité místo Deut. 17, 10—12

zní: »Et facies, qiiodcumque dixerint, qui praesunt loco, quem elegerit

domómius, et docaierint te iuxta legem eius, sequerisque sententiam

corum, nec declinabis ad dexteram neque ad sinistram. Qui autem
superbuerii, nolems obedire sacerdotis imperio, qui eo tempore ministrat

á. deo tuo et decreto iudicis, morietur homo ille.«

* I b i d. 177b, 220a,
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buly papežovy z nedbalosti (ex negligentía) nebo z pohodlí
— autor tuto poslušnost jen konstatuje, nevyvraceje jí, —
a tetí ze svtského strachu (ex timore humano), bojíce se

jinak ztráty svtských statk, jako iní theologové, uení
v Písmu, ale zrádci pravy,^ Namítá-li se, že papeže jest

poslouchati, ponvadž Kristus praví v zákon (Luk. 10, 16)

svým žákm a jich vikám; »Kdo vás slyší, mne slyší, a kdo
vámi pohrdá, mnou pohrdá; kdo pak mnou pohrdá, pohrdá
tím, kdož mne poslal, « — Hus odpovídá, že tato slova platí

o rozkazech ctnostných uedník Kristových, již, následujíce

Krista v mravích, pikazují zákon Kristv a v nichž takto

mluví a se poslouchá sám Kristus podle slov Mat. 10, 20.

Hus energicky prohlašuje, že lid má rozkaz, rad a kázání
takových pedstavených poslouchati uctiv, jakž naizuje
také ap- Pavel v Židi, 13, 7 a 17." Ano tvrdí, že má se po-

slouchati i neestných uedník Kristových, a nikoliv v je-

jich pikázáních a radách špatných, nýbrž v tom, co pika-
zuje a radí podle zákona božího, jak praví Deuter, 24, 8
a sv. Isidor (dist. 11, q 3),^ Namítne-lí se Petrovo naízení

(I Petr 2, 18): »Služebníci, poddáni bute ve vší bázni pá-

nm, netoliko dobrým a mírným, nýbrž i zlým (discolis),«

nemže podle Husa leda nepíetný pokrytec nevidti, že

služebníci Kristovi mají bvti ve vší bázni poddáni zlým pá-

nm, nikoliv však ve zlém, nýbrž v rozkazech a radách sou-

hlasných se zákonem božím, jak se praví v Deut, 24, 8 a

Mat, 23, 2-3; srov, též Augustin, Sup. Joh, hom, 43. Že
poslušnost knží a papeže není absolutní, vychází i z toho,

že jejich moc svazovací a rozvazovací jest závislá na bohu,

tak že knz lovk pouze oznamuje, co bh koná nebo
schvaluje, I moc pa^iežova jest obmezena, závisejíc na kon-

formit s bohem,* Není pravda, že by papež byl svrchova-

' Ibid, 178ib, 221b,
^ Hus dodásvá: »Et rogo, quis nisi Cbristo inobediens non obe-

diret ipraepositis, qtii loquiuntiir verbum, quorum nitet sancta conver-

satio, fides rutilat, qui etiam pervigilant, id est valde vigilant in

orationibus et aliis laboribus cum gaudio, ut reddant pro subditis

debitam rí.tionem?« — Ibid. 185b, 230b.

*Ibid, 185b—186a, 230b. Z toho Hus iní závr, že papeže

nel7.e poslouchati, neuikáže-li se, že jest vlí boží kižácká výprava

proti Ladislavovi,
* Ibid. 186b, 231b^232a,
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ným vykladaem zákona Kristova zde na zemi, chovaje
všecka práva ve schránce svých prsou a nemoha se proto

mýliti, a že by tudíž každý kesan neochvjn musel za-

chovávati, cokoliv on uí nebo pikazuje. Svrchovaným vy-
kladaem zákona Kristova jest Kristus sám, jak slovem,
tak skutkem, kdežto mnozí papežové byli znan hrubí a
nevdomí,^ Hrozba vylouením z církve pro odporování pa-
pežov bule jest terrorisování, jehož nebude dbáti rytí
Kristv, jenž podle vzoru Kristova snese protivenství,^

Hus konen odmítá i námitku, že kdo odporuje mocí pa-

pežov, odporuje zízení božímu, ponvadž podle ím, 13,

1-2 všecka moc jest od boha; dovozuje, že teba lišiti moc
pravou (ím, 13, 1) od pedestené (Luk, 22, 53; Apok, 13,

4 a 7-8) a že pouze odporuj e-li se zízené (ordinata) moci

papežov, odporuje se zízení božímu, iní-U co papež proti

zákonu božskému, zneužívá moci, a v tom pípad odporo-

vati jeho zneužité inebo pedestené moci není odporovati

zízení božímu, nýbrž nezízenému zneužívání; toto odporo-

vání nejen není hích, nýbrž pikázání (cf, Efez, 6, 11-12),"

Z celé této argumentace jde na jevo, že Hus ani v tomto
rozhodujícím vystoupení veejném neopustil dívjšího
svého stanoviska o poslušnosti, hlásaje, že se m á poslou-

chati nadízené autority, nech jest dobrá nebo špatná, jen

když naizuje podle zákona božího; toliko špatných rozkaz
nemá se poslouchati. Za druhé poslušnost vci nemá býti

ukládána jménem plnosti moci jakékoliv, ponvadž všecka

moc pochází od boha a trvá i psobí jen potud, pokud je

shodná s vlí boží. Jak patrno, Hus tu stále rozlišuje

poslušnost vci od poslušnosti osoby, jako byl rozli-

' Ibid. 187a, 232b; srov, 174ib, 216a.
" Ibid. 188a/b, 234a, Hus mluví tu o »excommuinicatio iniusta

et per consequens invalida« 188b, 234a, mín patrn také svj pípad,

a jinak o nm více nemluví, ponvadž rozhodnutí papežovo o jeho píi

posud nepadlo.
" Ibid. 188b, 234a/b. Dále se praví, že slova ím. 13, 2 podle

Gl. 11 q. 3 znamenají, že máme míti vli odporovati ne vli boží ani

boží moci, nýbrž lidské nepravosti oidohylující se od piroizenébo zá-

kona. Taková moc jest dána lovku dobrému (quoad bonm com-
mune) í špatnému (propter malum commune), — Hus se vzpíral i vy-

hržce v bule obsažené (214b v bule, jinak u Husa f. 236a) proti tm,
kdo by se odvážili »illam paginam iníringere«. Cf. Replica conira

bullám, ibid, 190a, 236a,

Kybal, Uení M. Jana Husa. 25-
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šoval od poátku (v, výše sub a], a poslušnost osoby iní
závislou nikoliv na objektivní, nýbrž na subjektivní
povaze delegované moci svtské. Uznává moc papeže
ímského jako moc bohem danou, avšak nepiznává jí

svrchovanosti, plnosti a neomylnosti, nýbrž pipouští, ba
vytýká její zneužívání, jež rozvazuje pouta poslušnosti.

Než práv toto kritické stanovisko k moci papežov na-
razilo na odpor Husových protivník, jak se ukázalo hned
pi jednání na Žebráce^ (koncem ervna nebo poátkem er-
vence 1412) a na radniní schzi v Praze (16. ervence
1412),^ Na této schzi Pále prý pronášel nález, že kdo by
neposlechl dekretu papežova, má smrtí zemíti,'^ a uvá-
dl známé nám místo v Deuter, 17, 10-12 na doklad, že
v pochybnostech vrouných a v obtížných vcech má se

rekuirovati k papeži a sboru kardinál.^ Ale byly tu ješt
jiné výtky inné Husovu uení i jednání, jež se potom opa-
kují v polemice mezi Pálem a Husem, pi emž výtka nepo-
slušnosti jest formulována nejen jako odboj proti rozkazm
papežovým, nýbrž i jako zatvrzelé lpní na bludech Viklefo-

vých a vlastních, Z této polemiky vytkneme jen to, co objas-

uje spornou zásadu poslušnosti a její praktické provádní.

Spor se týkal pedevším procesu Husova, Tento byl

zatím v ím ukonen vyhlášením agravace (na konci er-
vence 1412) a reagravace (v srpnu 1412) na Husa jako kle-

téihio a neposlušinéiho,^ Maje takový proces za protipráv-

^ Snov, výše str, 382, pozin. 2 z Tract. gloriosus.
* Ze ty vdích zásad králem tu proíMášených poslední znla:

»I't, dyocesainus prohibet, ne bulllis abuitantur,« Studie t. I. 58. Z kací-
ských lánk nov pidaných první znl: »Qu!Í ailiter sentit de sacra-

mentis ot clavibus ecclesie quam Romana ecclesia, censetnír heretiouis.«

Lbid, 61,
" »Audebat in practorio, duím habebat armatorum assistentiam,

proiJomciaTe sentemtiam: »Qui non obedfflerit decreto pontificis, mote
mariatur.« C, Pále. — Opp. I. 255b, 319a. Podobn v De eccl, c, 16, —
Opp, I. 227b, 283b.

* lbid.
^ Doc. 461—464. Hus se tu zove »excommunioatus, aggravatus

et inobediens« (461) a vyzývá se, xut infra XII dies alb huiuisimodi

rebelUoinibus, oontumaciis ei Lnobedientiis penitus et omniino desistat

et se a sententiis centra eum latís aibsolvi faciat et procuiret« (462).

Jinak zeme-li v klatb, bude mu odepen církevní poheb, jehož stal

se nehodným »proipter ipsius rébellianem et mandatoruim apostoli-
oorum contemptum« (463),
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ní,^ odvolal se Hus k bohu, jemu poroueje svou pi jakožto

soudci nejvyššímu a nejspravedlivjšímu (18, íjna 1412).

Hus si v této apelaci zejména stžuje na to, že omylná
kletba byla dobyta od jeho osobního nepítele (Michala de
Causis) s vlí a pomocí kanovník pražského kostela a že

byla dána a ohlášena od kardinála ímského kostela, jenž

byl ustanoven za soudce od ímského papeže Jana XXIII,
Papež je oznaován za hlavního pvodce zpsobeného bez-

práví, nebo jednak po dv léta nechtl dáti námstkm
a poruníkm Husovým žádného slyšení, kteréž nemá býti

odepeno ani židovi, pohanovi a kacíovi, jednak nechtl
pijmouti jako milostivý otec Husovu omluvu o osobním ne-

stání, a ji obžalovaný posílal — v list z 1. záí 1411 —
s povením university Pražské a veejných notá, »Pro-

tož — praví Hus doslovn — jest zjevno, že jsem neupadl

v neposlušenství,' neb jsem ne z potupení a z hrdosti (ex

contemptu) , ale z hodných píin nestál u dvora papežova,

byv pohnán. « Jak i z dalšího patrno, Hus odmítá odsouzení,

vyené pro jeho domnlé neposlechnuti citace, jednak do-

statenou omluvou o nestání, jednak zjevn protiprávním

poínáním' papeže jako soudce.* O papežov autorit, ani

^ Cf, Ordo procedendi 192: »ex qua aggravatioíie processus ex-

orbitainites emanaru!nt« (dovozuje se). V apelaci Doc, 465 mluví o

»0ppressio gravis, iniqua sententia et excommuíaicatio praeteasa pon-

tificum, saribarum, pharisaeorum et iiudicum im cathedra Moysd se-

denitium*. ^
^ Talk starý eský peklad^ apelace (ap. Sedlák 200*) pe-

kládá latinské »nota contumaciae*. V témže pekladu uvádí se dále

mezi píinami nestání také smíení Husovo s arciib. Zbykem skrze

krále, což v latinské apelaci (v, Doc.) není! Rozdíly jsou i v dalším.

Srov, Ne doma 28 a Sedlák, Nk. text HI, 5.

' Z jiných projev toho druhu v. li i s t n e j v. soudu zem-
skému z prosince 1412. Hus tu vysilovuje ochotu státi ped soudem
m-Lslr, prelát a pánii, ale pedem pnoíhlašuje, že nechce poslouchati

ani pap«že ani arcibiskupa v tom, aby nekáral, nebo to jest proti

bohu, i proti ie^ho sípasení. Doc. 22—23>. Dále v. Jeseni cv akt
o exkomunikaních nálezech z 18. prosince 1412, ve kterém se praví,

že protiprávn jednajícím soudcm a vykonavatelm mže se aktioky
a násiln odporovati podle poadu práva a nálezu doktor (cf. Inmoc.

in c. Si quando, de ofíiciis delegáti super verbo resistere, dále Ostien
in c. Ad aures, de temporiibus odinationum a z moderních doktor
zejména Petr de Anlkorano »utriusque iuris monarcha« jenž letošního

roku 1412 na universit Bolognské totéž prohlásil, uvádje pozn. 64.

dist. Quia per ambiitionem 11. q, 3 Non debet de appellationibus, Boui.
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soudní, ani vrouné, tu vbec nemluví, nýbrž se omezuje
na stanovisko ist právní (soudní) a biblicko-mravní; a
v tom jest patrný rozdíl od Pálce, jak uvidíme z následu-
jícího výkladu vzájemnvch spor a polemik z let 1412
a 1414/

55. Jak praveno výše sub c), Hus stoje na stanovisku,

že v pípad špatného naízení jest poslouchati více boha
než lidí, byl od poátku odhodlán neposlouchá ti jakého-
koliv zákazu svobodného kázání slova božího- Ve shod
s touto zásadou odepel poslechnouti protikazatelské buly
Alexandra V. z 20. prosince 1409 a této neposlušnosti týkal

se také spor s Pálem. Spor teaiito projevil se hlavn
v polemice zaaté spisem De ecclesia z ervna 1413 a násL,
ale Hus svoje stanovisko zaujal již díve. Již v obran 14.

lánku Viklefova z ervence nebo srpna 1412 (jenž znl:
»Il'li, quí dimittuint praedicare sivé verbum dei audire propter

excommunicationen hominum, šunt excommunicati et in die

iudicii tradíores Christi habebuntur«] prohlásil, že zaká-

že-li papež kázání, tu knží, kteí proto pestanou kázati,

jsou od boha vyloueni, ponvadž pro naízení lovkovo
zanechávají naízení boží.^ Také zde naznaeno, že podtobný

záikaz papežv jest kacístvím, nebo je protivný Písimu,^

eit c. Diilecti.) TaSková neposlušnost není žádné zilo, nýbrž jest nejvyšší

poslušností a zásluhou neposlouohati, jestliže pedstavený naizuje
nebo roizkazuje konati nebo plniti to, oo jest protivné bohu a sv. ka-
nónm. Opp. I, 331b (417b).

^ Dodatkem uvádíme, že i v tr. C o n t r a o c c u 1 1 u m a d v e r-

sarium (z r. 1411) zmiuje se o poslušnosti. Praví, že v kázání,

o nž byl spor, výsloxti pravil, že knží, kteí neposlouchají svých
biskup v dovoíených pikázáních a pobrdají tmi, jež náležejí k zá-

konu božímu, zneuctívají, porušují a nakazují své duše. Kriteriem po-

slušnosti nemá však býti pikázání biskup, nýbrž pedevším výslovná
pikázání boží (Iku p, nikoliv pikázání o interdiiktu, nýbrž pikázání;

Nesesmilníš, Nepistoaipíš k stolu Pán ve híchu ap. Doklad z 1 Reg,
15 netýká se poslušnosti prelát, nýbrž boží, Všeceik hích pochází
z neposlušjiosti, ale spíše vzhledem k bohu než k lovku, jakož
pední a vtší posilušnost jest vzhledem k bohu než k lovku, Kn-
žími poihrdá vící tak velice, jak velice praví vli vle boží. Ale z toho
neplyne, že kdo pohrdá knzem, pohrdá Kristem, — Opp. IL. 140b až
141b (175b—176b).

' Dei. artic. Wiclef. — Op. I. 113a, 141b.
I b i d. 112b, 140b. — Více o této vci v, níže pi výkladu o ká-

zání, — Pále odpovdl na obranu Husovu protiviklefovským kázáním
v Týn (4, záí 1412), mluv mimo jiné proti saoboid slova božího.
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Podrobnji vyslovil se autor ve spise o církvi, ale díve
uveme, že již ve Výkladu viry (z doby ped 10. list. 1412)

podává se pozoruhodný výklad o poslušnosti, zahrnuje v to

poslušnost papežova naízení. Rozeznává se tu poslušenství

dobré bohu v ctnosti a poslušenství zlé áblu v híchu.

Dobré poslušeiniství v ctnosti jest skutek, kterým se vle
rozumného stvoení volné ádem poddává jiné vli; a tak

dobe poslouchati jest volné a rozumné poddati se cizí vli,

Z toho plyne, že každé rozumné stvoení, jako jest andl
a lovk, má nejprve poslouchati boha, ponvadž on jest

první a nejlepší pán; boha má poslouchati vždy a v každém
pikázání, ponvadž bh nemže zle pikazovati; pikázání
božího nemá se lovk lekati, ponvadž bh nic nepikazuje,
než co jest k dobrému lovkovu; boha má poslouchati nej-

pilnji, ponvadž se bh nejlépe odplatí za poslušenství;

posléze neposlušenství má se lovk nejvíce vystíhati, po-

nvadž bh nejlépe umí a mže neposlušného trestati. Proto

má lovk pikázání boží nejvíce vážiti, poznávati, uiti a

plniti, jinak eeno lovk má jediné zákon božích piká-

zání slyšeti a ísti, plniti a zachovávati. Negativn to zna-

mená,^ že kesanu nesluší plniti nižádného jiného zákona

a že plní-li více pikázání lidská než boží, náleží mezi zlo-

eené, o nichž mluví Ž. 118, 21; uritji eeno, kesan,
jsa více poslušen boha než lidí, nemá nikoho v niem po-

slouchati, co je proti božímu pikázání. Tak uili proro-

kové a apoštolov (srov, Sk, 5, 29), a na tomto Písm Du-

cha sv, stojí všichni svatí, uíce více poslouchati boha než

lidí a bráníce poslouchati lovka, když co velí proti bohu,

Srv, Augustin (de verb, dom, 6), Jeroným (Sup, ep. ad

Ephes.), eho (Moral, ult, a Pastor,), Jan Zlatoústý (Sup.

Hebr,) Bernard (In ep,), Cyprían (De lapsis a Ep, contra

haeret,), Isidor (He, 11 q. 3). Opíraje se o tyto svaté a

o Kristovo slovo (»Kažte tení po všem svt«), nechtl jsem

— praví Hus — poslouchati papeže Alexandra a arcibiskupa

Zbyka, abych nekázal slova božího, nebo bylo to pikázání

protivné slovu božímu; lovk pak má poslouchati svého

vyššího jedin v dobrém, a ani ne ve všem dobrém, jsa

' Z VLklcfova Dekailogu (De mandatis], v. Stadle a texty I. 201

až 202.
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zavázán k poslušnosti pouze v tch vcech, ve kterých jest

zavázán bohu; v tch však vcech má poslouchati svého
pána, nech jest zlý nebo dobrý, jako byl poslouchal Ježíš

v utrpení Piláta, jsa tak poslušen svého otce/ — Krom
božského poslušenství jest poslušenství lovské; rozeznává
se trojí; pedn poslušenství duchovní, plní-li lovk podle
zákona božího zachovávané; pod tímto poslušenstvím byl

živ Kristus a apoštolé a mají býti živi všichni kesané; za
druhé poslušenství svtské, podle ádných práv mst-
ských; za tetí poslušenství knžské, podle nalezení

knžských, bez zjevného písma ustavené,' Podobné rozd-
lení Hus inil, jak jsme slyšeli na poátku odst, a), v ká-

záních betlémských se stejnou pointou, totiž že vrný lo-
vk má býti pilen až do smrti prvního poslušenství, a dru-
hého i tetího jen potud, pokud se sjednává s prvním. Vyloživ
pak ješt, jak teba rozumti Písmu Deut, 24, 8 a Mat, 23,

2-3,^ koní Hus výzvou, že srdnatý kesan má piln patiti

k zákonu božímu a k životu Spasitele, jenž jest dokázání
zákona; bude-li k životu Spasitele patiti, pozná, sjedná-

vají-li se s ním preláti a knží svými iny a pikázáními;
sjednávají-li se, má jich poslouchati; pakli jinak pikazují,

nemá poslouchati, podle slov sv, Pavla k Žid. 13, 17 a sv.

Petra v I Petr. 2, 18,*

' »Tak talíé my (pokrauje Hus doslova) máme poslúchati zlých

prelátóv neb vladaóv v tch S'kutcích a utrpeních, jenž nejsú hieoh,
jako jsú všechna utrpenie, kteráž vrní pro Krista trpie, ale ne
v skutciech kivých, jenž jsú proti pikázání a rad Jeizu Krista, Pro-
tož ridie svtí okem vnitním, že utrpenie pro neposlušenstvie ve
zlém jest poklad naj jistjší kesanu; neb die, jenž jest trpl, ne-

cht ve zlém poslúchati biskupóv« (Luk. 21, 19). E. I, 91, srov, výše

sub cj z kázání »Cujm turbc irruercnt*,
' Knžské poslušenství nazývá Hus také prelátským a staví je

v protivu k poslušenství Kristovu. E. I. 353 (odpustkoví knží »ne-

vedú lida ku poslušenství pána Jezu Krista, než velebie poslušenství
prelátská«).

" E. 92; výklad je podobný onomu v betlem, kázáních.
Hus vykládá tato místa podobn jako díve. Slova sv, Pavla

k Žid. 13, 17 znjí: »Poslouchajte vyšších svých, a poddáni btidte

jim«, totiž (dodává Hus) v dobrém, — Slova sv, Petra I Petr. 2, 18

i&ou: »Po'ddáni budte ve vší bázni«, to vz zízené, »netoliko dobrým
a zízeným, ale i pobhlým neb zlým«, rozumj: ale ne v pobhliosti
od boha ani v zlosti. — »A to mien (dodává Hus), ekl jest sv. Petr
jinde (II Petr, 2. 13) : > Poddáni budte každému lovku pro boha«.
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V následujícím spise »0 šesti bludích« (z dubna 1413)
nacházíme týž výklad o »poslušenství«, zvlášt pokud se
týe citát z autorit, jež jsou tu soustavnji spoádány, jak

toho jich úel — napsání na stnách v betlémské kapli —
vyžadoval. Uvádjí se tu nejprve nikoliv biblické citáty,

nýbrž výroky ze sv. otc, totiž: z Augustina, Jeronýma, e-
hoe, Jana Zlatoústého, Izidora, Bernarda, a ti výroky
z »duchovního ustavení«. Potom se uvádjí biblická místa:
Exod, 23, 2, Deuter. 4, 2 a 24, 8, Ezech. 20, 18-19, Mat. 15.

3 a 23, 2-3 (a k tomu »výklad« a Augustin Sup, Joh. 10, 11],
Skut. 4, 19-20 a 5, 29.^ Výklad sám, jenž pedchází tyto do-
klady, jest pozoruhodný dvma etickýma zásadami, jednou
zápornou a druhou kladnou. Záporná vta zní o »bludu«
knží tvrdících, že se má pedstavených ve všem, dobrém
i zlém, poslouchati; Hus docela správn namítá, že jest to

blud, ponvadž bh zapovdl všeliké zlo ili hích, a po-
nvadž on jest jen nejvyšší pán, má se ho více poslouchati
než kteréhokoliv lovka na zemi. Kladn praví Hus, že
všechny naše skutky mají býti k boží chvále a k prospchu
našeho spasení; proto nemá žádný lovk poslouchati dru-

hého v niem, leda v tom, co smuje k božímu pikázání,

rad nebo chvále. Co pedstavený (prelát, pán nebo otec)

by pikázal proti tomu, nemá ho v tom poslouchati

(»ihned«), nebo má více vážiti boží pikázání a radu boží,

než loví pikázání, Hus praví výslovn »radu boží«, což

Aj ka: »pTO bo(ha«, zamietá, aby nebyli poddáni v hiechu pro ábla,
neb jinak uiniece, již by inili proti tomu slovu Kristovu (Mat. 23,

3): »Vedie neb po jioh inech nerodte initi. « E. I, 92, — Rovnž
douška Husova k tomuto výkladu je významná, nebo v ní Hus
omlouvá obšírnost svého výkladu tím, že »antikirist velme jest podtrhl

lidi duahovnie i svtské chytrostí poslušenstvie svého;
ale úfám (praví Hus) milému Kristovi, žef dá rozumti svým vyvo-
leným, a by umli znáti, v em a kdy mají poslúchati.« — E, I. 93,

Podobn již výše odvoduje svj výklad theoretický praksí sou-

dobých prelát, knží i laik, ale zvlášt duchovních, kteí »sú sob
ustavili blud za zákon, kúc, že což kolivk pikáže prelát, to má
jeho pcddací uiniti z poslušenstvie«. Proti tomu jsou ti dvody:
iprvní, že žádné písmo sv. nepikazuje lidem hešiti a v zlosti (:= ve
zlém) koho poslouchati, druihý, že bh nemže pikázati hešiti, a

tetí dvod vyplývá z pojmu poslušnosti, jak uvedeno výše. I b i d. 88.
' Erben HI, 222—224. — O šesti blu/dích. — Dodatek; »Aj také

stojí psáno v Betlém k nauení dobrému, že nemaií lidé poslúohati

svých prelátóv neb vyšších, jedné v dobrých pikázánícih«.
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znamená, že lovk by byl k té rad napomenut »duchem
božím« a ml »hnutí veliké«. asov k tomu aplikuje pípad
se zákazem kázání, prav, že též brání-li papež dobrým
knžím kázati slovo boží v kaplích a sloužiti mši, nemají
ho tito v tom poslouchati, ponvadž se podobné bránní
protiví i pikázání i rad i chvále boží,^

56- Uvážíme-li, že Hus sepisoval Výklad ve vyhnanství

a spis o šesti bludích skládal na rychlo pi tajném pobytu
v PrazC; jako kletý psanec, musíme tím více uznati klidn
umírnný, a zárove pevný a eticky povýšený projev o po-

slušnosti; také dlužno uznati biblické a patrolo^ické zd-
vodnní jeho tese, a což jest nemén pozoruhodné, vnitní

spojení myšlenky o poslušnosti božích pikázání s citem a

touhou po »milém trpní« v nastalém pronásledování pro Kri-

sta a jeho zákon,- Vizme nyní, jaké stanovisko zaujal Fáie
a jakými dvody vyvrací Husv výklad o neposlušnosti pa-

peže! Nezapomínejme, že Pále jako dvrný pítel Husv
do nedávné doby schvaloval neposlušnost tohoto vi zá-

' E, III. 221—222. — Srov, též Svatdkupectví, si, 4, E, I, 409,

Nov. 38, výklad o zásad, že co papež ustanoví, nemá nikdo proti

tomu mluvit: Hus ji pipouští, neustaniovuje-ii papež nic zléiho. Pakli

ustanoví co zlého, jako jest na p. zákacz kázání, nemže k tomu

žádný vrný pivoliti, nýbrž sbor kesanský i každý kesan, po-

zna/je, že ustanovení jest nehodné, má je míti za nehoidiné, »a nikoli

ho v tom nemá poslúchati, aby jda za slepým v šachtu vného za-

tracení neupadl, « Srov. též níže,
' Srov, nkteré projevy ve Výklaidu; knz má více milovati duši

nepítelovu než své tlo a »milým tripním« získati svému tlu »mue-
dlnií korunu« a snad trpním obživiti duši nepítele. Ale k svatému

muedlnictví není slavnjší píina než obrana zákona Kristova, »aniž

zákon jest píslušnjší kesanu na svt nežli pro Krista trpti pro-

tivncsti i smrt, ncb to jest v sob holé dobré, životem Kristovým nám
ukázané , . ,« E, I. 185. Srov. 186, dále str. 233 (jen nedostatek víry

psobí, že se nepostavujesme iproti Jezu Krista protivníkm), 234

(zídka dnes se kesan na smrt o boží zákon postaví), 245 (Spa-

sitel mi idává smlost, abych se již nestrachoval, ale již pravdu

mluvil proti každému, jenž by byl proti zákonu Jezu Krista), 329 (klnú

m, že toibo chleba skrze m buoh lidu udielé, a lid klnú, aby ne-

pijímali toho chleba ote mne), 350 (Hus je však vesel v klatbš podle

vzoru bible, Jak. 1, 2), 353^—354 (soudí, že muedlníci asu Anti-

kristova jsou slavnjší než muédflníci prvokesanští a trápení jejich

je vtší, ale že jsou Kristovi vyvolení, nedá jim bh v blud upadnouti,

a jsou veliké divy falešných kazatel a Krist, kteí praví, že nemá
jich žádný trestati, nebo jsou bohové a boží stvoitelé).
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kazu kázání i vi phonu ímskému, že schvaloval nepo-
chybné nesouhlas Husv i university s odsouzením a spále-

ním knih Viklefových (cf. Doc, 386) a že sám ješté ped ro-

kem (v ervenci nebo srpnu 1411) prohlásil interdikt arcib.

Zbyka za nepravý a pedestený, dovozuje, že arcibiskup

porušil poad procesuální a sám iterdiktem provokoval
krále a celou obec Pražskou k znásilování kléru, kdežto
apelanti apelovali svaté a spravedliv a celebrovali po as
interdiktu/ Stran papeže mé'1 Pále (podle Husa) strach

ped mocí papežovou od doby uvéznní bolognského 1408/9,

což ale nevyluuje, že souhlasil až do ervna 1412 s Huso-
vým nedbáním citace ímské." Toto smýšlení a jednání však

vlivem odpustkového sporu zménil a z radikálního vikle-

fisty stal se nemén radikální íman,
O otázce svobody kázání a církevní censury vyslovil

&e Pále nejprve v kázání týnském ze ne 4, záí 1412,

ve kterém potíral Husovu obranu 14, a 15. lánku Vikle-

fova svrchu uvedenou." Podle Pálce jest 14, i, bludný.

Vnékterých pípadech m.ohou prý vyšší preláti brániti nižším

kazatelm v kázání vbec nebo na as a dle místa nebo
jednotliv, podobn jako Duch sv, bránil Pavlovi a Barna-

bášovi kázati v Asii a v Bitynii (Sk. 16, 6-7). Také mohou
vyšší preláti v nkterých pípadech brániti nižším kazate-

lm v kázání pod trestem vtší klatby, ponvadž by jinak

mén správné pravilo Písmo (Mat. 18, 17) o neposlušném:

» Jestliže církve neposlechjie, budiž tob jako pohan a pu-

^ Doc. 432—433. Zde se praví, že knží nezachovávající inter-

diktu neprofanoaaili nieho, ponvadž interdikt opírající se o špatnou

informaci arcibiskupovu nebyl pravý; naopak sloužili dále mše, cht-

iíce sebe i jiné oohrániti ped nebezpeím úchv-ky od pravidla

Kristova, a uiniti tak »in ocntemtum clavium«. Arcibiskupovi nenáleží

prohlásiti ony knze za proíanátory, nýbrž soudci, k nmuž bylo

apelováno; soudce ten (:= papež) prohlásil by nepochybn (sine dubio),

že ádn apelovali; arcibiskup mže rozumn vyhovti apelaoi (deferre

appellationi], nebof oni knží interdiktu nedbající celebrovali rozumn
»snb appellatione sancta et iusta«.

' Podle úmluvy z 3. ervence 1411 mezi arrib. Zbykem a stranou

Husovou, v níž uveden také Štpán, vzájemný spor ml býti urovnán

nálezem královské komise zemské, což znamenalo také Pálv souhlas

se zastavením celé pe Husovy v ím (Doc. 431-—6).

' Cf. Sermo Mgri Stephani de Palecz contra aliquo^s articulos

Wyclef, ed. Sedlák (z cod, tebo, A 16], v píloze Hlídky 1911

str, 63 si.
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blílíán,": tato slova nemla by smyslu, kdyby církevní soudce
v zastoupení církve nemohl dovolen (licite) brániti v ká-
zání pod uvedeným trestem, Je-li ale dovoleno (jak pra-
veno výše) prosté bránní, jest také dovoleno ukládati nepo-
slušným tohoto prostého bránní trest klatby, a je-li v ta-

kovém pípad rozkaz pedstaveného dovolený a rozumný,
jest také prospšno, ba nutno, aby nižší rozkazu toho po-

slouchali a nepohrdali rozumnými a dovolenými rozkazy
svých vyšších pedstavených. Nebot tmto bylo eeno
v Luk, 10, 16: »Kdo vás slyší, mne slyší, a kdo' vámi po-
hrdá, mnou pohrdá; kdo pak mnou pohrdá, pohrdá tím, kdož
mne poslaL« Kdo takto poslouchá, neheší a proto nebyl by
klet ani by na posledním soudu nebyl považován za zrádce
Kristova, Z toho plyne, že jest blud tvrditi bez vymezení a

bez rozdílu (indefinite et indií ferenter) , že v každém pí-
pade a každý, kdo zanechává kázání slova božího pro tako-

vou klatbu, jest klát a bude na posledním soudu považován
za zrádce Kristova,^

Kromé toho, kdo pestává kázati pro klatbu lidskou

slovo boží, pestává kázati proto, aby neuvalil na sebe trest

z klatby plynoucí, nech jest to klatba menší, psobící vy-

louení z pijímání svátostí, nech klatba vtší, jež znamená
vylouení z pijímání svátostí i z obce vících vbec.
Kdyby bylo pravda, že každý bez rozdílu pestávající ká-

zati za tímto cílem jest v tom (in hec] a tím samým (eo ípso)

vinen kletby Kristovy, znamenalo by to, že by nikdy ne-

bylo pedstaveným dovoleno zakazovati nižším kázání pod
trestem klatby, ponvadž nižší již tím, že by tento zákaz
poslechli, byli by vyloueni Kristem a stali by se zrádci

Krista a tudíž onen zákaz nebyl by nikdy dovolen, což je

zjevn bludné,' Rovnž tžkým a nebezpeným bludem' byl

bylo domnní, že píiny takového zanechávání zakázaného
kázání jsou zvrácené, pošetilé a ohavné. Mimo to nesluší se

mírnosti boží, aby bh nkoho pod trestem zloinu (sub

reatuj klatby a zrady Krista zavazoval ke kázání, jež jest

zakazováno lovkem vydávajícím vtší kletbu z moci klí
církve. To by psobilo zmatek, nebo kazatel, kdyby kázal,

byl by vázán nevykoniávati církevního aktu kázání, a kdyby

' Ibid. 74—75.
' 1 b : d. 75—76.
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nekázal, dopouštl by se zloinu kletby boží a zrady na Kri-
stovi, Pouze v pípad, že by papež-kací zakázal biskupovi
pod trestem klatby kázati proti jeho kacíství, zákaz pape-
žv a kletba jeho byly by neplatné, ponvadž takový papež
byl by ve vtší klatb (a iure vel a deo), v jaké se nacházejí
všichni, kdož drží nebo hájí kacíství. Kdyby v tom pí-
pad biskup upustil od kázání, upadl by v menší klatbu (pro

smrtelný hích) , a to ne proto, že by nekázal pro klatbu lidí,

nýbrž proto, že by zanechal to, k emu je v takovém pí-
pad vázán pod trestem smrtelného híchu/

57. Taková jest první argumentace Pálova proti Hu-
sov a VikLefov teši o kázání v pípad klatby.- Nelze

upíti, že je vcná a zdánliv logicky pevná a pesvdu-
jící. Ale Husova argumentace je nemén vcná a logická a

staí uvésti ji »ex post« z jeho Deí- artic. Wiclef na tomto
míst, aby vysvitlo, který z teolog zastává zásadu správ-

njší a iní tak správnji. Uvidíme také hned, jak rzný
pojem poslušnosti vyplýval práv z rzného pojmu svobody

' I b i d. 75, — Potom Pále vyvrací i, 15„ str, 77

—

19i.

Vcným dvodem je ohled na ipoádek v církvi a pravovSrnost a

slovním dvodem círikevní právo zakazující kázati bez papežova nebo
tislktipova dovolení a s tím se shodující aiutority církevní; v^nitní

poslání musí býti dokázáno ped círfcevní autoritou, jinak by každý
kaoí, vymlouvající se na vnitní inspiraci, mohl své kacíství

kázaii; ani nestaí »missii'0 gensr.alis« udlená pi vysvcení na jáhna

nebo knze, nebof iako nikdo n^ní jáhnem a knzem bez autority

papežsiké nebo biskupské, tak bez této autority nemže kázati, —
Dodatkem autor dovozuje, že by se mohlo sofisticky dokázati, že kdo
podle 14, L zanechává kázání klatbu lidskou, bude (jsa ve smrtelném
híchu) na posledním soudu klet a prohlášen za zrádce Kristova;

avšak takový pípad nedokazuje pravdivost lánku ani jeho katoli-
nost a nepohoTŠlivost, Takový pípad nelze uvádti také proto, žs

není dovoleno ped lidem vykládati dogmaticky urité lánky »nuide

indefinite in se«, ponvadž lid, jsa zvyklý pijímati neuirité defi-

nice vrouné, piijímal by dotyný láneík stejn pro jeden, jako

pro druhý pípad, Str, 79.
^ Z téže asi doby pochází t. zv. Replicatio contra Hus, ed.

Sedlák v Nk. textech I. str, 16—19, (Hlídka 1911, 95—99), ve které

se prari mimo jiné, že se vtší klatba právem ukládá, jestliže kdo
tvrdí, že ímská círikev není hlavou církve a nemá se jí poslouchati,

a také, že kdo jest exikomunikován, jsa knzem, jest eo ipso suspen-

dován s úadu i beneíicia. Kacíem jest mimo jiné ten, kdo veejn
káže proti katolické víe nebo veejn vyznává nebo hájí blud a byl

usvden z kacíství nebo souidn odsouzen.
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kázání a církevní iurisdikce a jak podle toho rzn bylo
dovoláváno stejného pramene, jímž byla bible, S toho sta-
noviska základním pedpokladem Husovy tese jest názor,
že kázání slova božího bylo uloženo apoštolm a jich ná-
slediovníkm jako boží pikázaní [srov. Mat, 10, 5, 7; Sk,
10, 42; 1 Kor, 9, 16), podobn jako pikázáním jest slyšeni
slova božího (srov. Písl, 28, 9; Jan 8, 47). Pále, uvádjící
Písmo o Duchu sv, bránícím apoštolm kázati, evidentn
s tímto názorem nesouhlasil, a se tento opíral o jasné pi-
kázání Kristovo; krom toho je podivné, jak Pále bránní
v kázání od církevní autority opírá o bránní v kázání od
Ducha sv.; iní tak z patrného nedostatku jiného zakázání
biblického. Hus také uvádí Ducha sv,, ale zase na oporu
své tese, prav, že knží inspirovaní Duchem sv. ke kázáni
mají, brání-li se jim protivn Duchu sv,, více poslouchati
Ducha sv, a klatbu lidskou trpliv snášeti,^ Tedy kdežto
Hus uvádl Písmo na doklad tese, že kázání nelze brániti,

Pále uvádl Písmo na doklad tese, že kázání lze prost
brániti. Kdo se tu více snášel s evangeliem a s jeho duchem,
pozná tená sám. — Druhý rozdíl týkal se názoru, pokud
lze zakazovati kázání církevní klatbou. Kdežto Pále snažil

se dokázati, že církevní autorita má skuten moc brániti

v kázání užitím klatby jako rozumného a dovoleného man-
dátu a že kazatelé poslouchající této klatby nepropadají
klatb Kristov, jinými slovy eeno, že brání-li církev klat-

bou v kázání, nejedná v neshod s Kristem, — Hus doka-
zuje zase, že kazatelé nekázající pro církevní klatbu (ale

nespravedlivou!) nezachovávají pikázání boží a tudíž jsou

Meti od boha zjevnou klatbu božskou,^ Pále chce ospra-

vedlniti církevní censurování kázání, — Hus chce ospravedl-

niti evangelickou svobodu kázání. Proto Hus dovolává se

píkladu Kristova, jenž nepestal kázati království nebeské

pes pedestenou klatbu biskupv a farize (srov, Jan, 15,

9, 7) , i píkladu apoštolv, kteí bránícím knžím prohlásili,

že více sluiší poslouchati bdha než lidí (Sk, 5),^ A tvrdí,

že pokoriní a spravedliví knží Kristovi nemiají »pod trestem

Def. art. Wkleí. — Opp. I, 112a, 140b.

Ibid, 1)1Ib—112, 140a.

I bíd. 112a/b Í140a—141a).
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hídmi* ustávati od kázání zákona božího pro nespravedli-
vou kletbu nebo nedovolený rozkaz, nebo pedstavených
má se poslouchati jen v tom, co není proti bohu; ale ne-

spravedlivá kletba anebo nedovolený rozkaz jest proti bohu,

podobn jako proti bohu jest již nenáležitá ustávání od' ká-
zání vbec/ Pakli by papež-kací zakázal skrze katolického
biskupa kázati proti kacíství pod trestem klatby, již biskup
by prohlásil, tu ovšem katolití knží pouení v zákon bo-
žím, jestliže pestanou kázati proti kacíství papežovu, sami
jsou kleti a zloteni pro mlelivý souhlas."

58. Hus se znovu vrátil k otázce v traktátu De ecclesia

(dok. 8. ervna 1413), odpovídaje v nm na »Consilium
doctcrum« z 6, února 1413 (Doc. 475-480)," Nejprve tu vy-
ložil známý nám názor o poslušnosti, a ponkud rozšíený
a prohloubený. Rozeznává se tu actus a habitus této ctnosti;

jako actus poslušnost znamená podrobení vlastní vle roz-

hodnutí vyššímu ve vcech dovolených a poestných a jako
habitus znamená zpsob dobrovolného vykonávání piká-
zání vyššího ve vcech dovolených a poestných. Ob tyto

definice jsou však nedostatený (první proto, že poslušnost

slušící i bohu (srov, Jos, 10, 14) znamená více než podro-

bení a nedje se vždy »ad arbitrium superioris«, a druhá

'- Ibid, 113a (141a), v, výše str. 388,
' Ibid. 112b (140b).
* Z jiných projev k této dob náležejících v. list Husv

M, Kíšanovi z Prachatic z dubna 1413, Doc. 57^—61, Novotný
164—168, V nm se strun odpovídá na požadavky doktor, že nuitno

držeti, cdkolirv papež determinuje: z toho by podle Husa následovalo, že

by se muselo jako víra držeti, kdyby papež determinoval, že odpustky od
rance a mšce jsou katolické, dále že Hus je tvrdošíjný v klatb a proto

kací, dále že snesení doktor na radnici jest spravedlivé a svaté, dále že

všichni, kdož mají knihy Vikledovy, mají je dáti ke spálení a odpisáhnouti
je, že v žádné kapli nem.á se kázati, že Václav ani Sigmund králové jsou

sesazeni s trnu, a p. V druihém kuse téhož listu všaik praví Hus, že

cokoliv sv. církev ímská ili papež s kardinály ustanoví nebo pikáže
držeti nebo initi podle zákona Kristova, chce v úct a pokorn
pijmouti jako vrný kesan; nikoliv však všecko, cokoliv by papež
s kardinály obecn ustanovili nebo pikázali. Drží se Ostijského (Lect,

Sup. 5" Decret c, »A nobis«), že papež i celá kurie ímská mohou
blouditi na cest mrav, jako asto bloudí v soud pravdy, Bloudí-li

takto vyvolení a Ducha sv, mající apoštolov, jak by nemohli blouditi

papež a kardinálové? Zvlášt se to stalo za papežky Jana-Anežky^
Doc. 61, Novotný 168,
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proto, ponvadž jest i poslušnost s ohledem na nižšího a také

netýká se jen pikázání, nýbrž i rady nebo prosby). Lépe jest

íci, že poslouchati znamená vli druhého vpravd naplovati,
a rozeznávati trojí poslušnost: 1. poslušnost vtšího k menší-
mu— ta jest nejvtší; 2. poslušnost rovného k rovnému— ta

jest prostední; 3. poslušnost menšího k vtšímu — ta jest

nejnižší a na ni se hodí uvedená definice jako aktu, jež by
.se mohla vyjáditi také tmito slovy: Poslušnost jest akt

vle rozuimného tvora, kterým se tento dobrovoln a roz-

vážn podrobuje svémui pedstavenému/ Takové poslou-

chání jest dobré — není poslušnosti v nedovoleném — jako
neposloucháni jest špatné, a obojí znamená podrobení roz-

umného tvora a za druhé jednání (actionem, passionem,
silentium vel aliud huiusmodi), jehož se týe pikázání.
Jako každý ctnostný poslouchá boha, tak každý híšník jest

neposlušný a každý hích jest neposlušnost sama.^ Posluš-

nost jest v rozumu a ve vli, jest dobrá a špatná, podle sv.

Tomáše (2, 2, q. 104 c. 5), jest bud dostatená nebo doko-

Jialá nebo nerozvážná. Jinak se rozeznává poslušnost du-

chovní, svtská a církevní (v. výše str, 390] ,^

Tento výklad Hus pedesílá, odpovídaje na teši doktor
v jejich »Consilium«, podle níž jest prý nauení evangelické

a apoštolské i svatých doktor, že nižší nebo poddaní (in-

feriores) mají poslouchati apoštolské stolice ímské církve

a prelát ve všem všudy, kde nezapovídají pouhého do-

brého (purum bontun) nebo nepikazují pouhého zla (purum

maluim), ale vc prostední (medium), jež mže býti podle

zpsobu, místa, asu nebo osoby ním zlým nebo dobrým;

takto mají poslouchati, jakož pikázal Spasitel v Mat, 23, 3:

»Všecko, cožkoli by vám ekli, zachovávejte a ite «, a ja-

kož píše sv. Bernard v ep. k mnichu Adamovi.* Tuto teši

Hus vyvrací, dovozuje nejprve velice obšírn, co jest to

apoštolská stolice a apoštolská pikázání. Mimo jiné praví

(podle Viklefa), že apoštolskou stolicí rozumí se autorita

v uení zákonu božímu ili rod sv, papež ili biskup po

sob následujících a peujících o est boží a o prospch sv.

^ Taío definice jest z Viikleía, v. Sedlák 503.
"- Opt z Viklefa, i b i d. 503—504,
De eccl. c, 17. — Opp, I. 231b—232b (283t—290b),

* Dcc. 478 (latinsky) a 433 (esky).
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církve, a pikázáními apoštolskými že se rozumjjí nauky
apoštolv a samého Ježíše Krista (jak praví Robertus
Grosseteste)/ Vrný žák Kristv — praví Hus podle Vi-

klefa — má tudíž uvažovati, jakým zpsobem pikázání od
papeže vychází, zda jest to výslovn pikázání njakého
apoštola nebo zákona Kristova nebo zda má základ v zá-

kon Kristov; a poznav to, má takového mandátu poslou-

chati uctiv a pokorn. Pakli pravdiv pozná, že pikázání
papežovo odporuje pikázání nebo rad Kristov, anebo že

obrací se k njaké škod církve, tehdy má smle odporo-
vati, aby fdodává Hus ze svého) nebyl úasten zloinu ze

souhlasu. Hus vyznává, že podobn se vzepel bule Ale-

xandra V., ponvadž toto pikázání není apoštolské, jsouc

protivné skutkm i slovm Krista a jeho apoštol, nebo
Kristus všude k lidu kázal a kázati svým uedníkm piká-
zal (Mark, 16, 15) a uedníci také všude kázali. Za druhé
pikázání pap, Alexandra V, jest ke škod církve, poutajíc

slovo boží, aby nebželo svobodn, a za tetí jest na újmu
privilegovaných kaplí zízených ke kázání slova božího, Z pi-
kázání toho nepochází žádný prospch, nýbrž jen lstivý a

nestálý posmch, nebo místa urená k boží služb a d-
vodn privilegovaná ke kázání slova božího jsou zbavována

svých dovolených svobod pro soukromou váše a pro bez-

právnou nebo nevhodnou žádost- Proto Hus apeloval k pap,

Alexandrovi, potom k pap, Janovi XXHL a konen k hlavé

církve, Ježíši Kristovi. Krom toho vzepel se špatnému

naízení (deordinationi) o odpustcích, ponvadž papež ne-

mže nic jiného ádné (licite) naizovati, leda co jest k zni-

ení špatnosti a k vzdlání církve a co se má všeobecn
držeti (cf. 2 Kor. 10, 4-5: 2 Kor. 13, 10 a Grosseíeste,

o nmž Cestrensis libro 7),- Papež (praví Hus podle Vi-

klefa) mže blouditi a lze uvésti tyi znamení odpadnutí

(defectus) papežova: první znamení jest, jestliže papež,

odlože zákon boží a zbožné vyznávání evangelia, dbá lid-

ských nálezk; druhé, jestliže se papež a církevní pedsta-

vení, opustíce život Kristv, pipoutávají svtsky k svtu;

tetí, íestiže papež svtské obchodníky ve služb Kristov

^ De ecclesia c. 18. — Opp. I. 235a/b (293b), srov. podrobnji

níže.

. Ibid, 235b—236a (293b—294b), o. 18.
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staví v elo a chudé kostely vyssává; tvrté, jestliže zbavuje
spasitelné duše slova božího bud svým pikázáním nebo
ustanovením neschopných duchovními správci,^ Z toho

plyne (opt podle Viklefa), že vzepíti se odchylujícímu se

papeži (devianti papae rebellare] jest poslouchati Krista,

což se nejspíše pihází v opateních osobního rázu. Zde
(praví Hus ze svého) zhoubn psobí zejména papežské
rozdílení beneficií, nebo ono píliš široce zaliduje církev

nájemníky, kteí vynášejí zase papežovu moc vikáskou,

píliš si cení svtskou hodnost a afektují fantastickou sva-

tost. Než dlužno íci, že oni doktoi, kteí oekávají od pa-

peže svtskou odmnu nebo se otrocky bojí jeho moci, pra-

více, že jest nevystihla, nehešitelná a neopraviteiná a že

papež mže ádn (licite) initi, cokoliv se mu zlíbí, jsou

falešní prorokové a falešní apoštolov Antikristovi,-

Po tomto výkladu o poslouchání pikázání papežových
probírá Hus další kus tese doktor, totiž pokud poddaní

mají poslouchati ve všem, a-li se nebrání pouze dobré

nebo nepikazuje pouhé zlé, nýbrž prostední. Po delším

výklade, co je to prostední (podle sv. Bernarda), anebo ne-

utrální (podle Viklefa), vytýká Hus svou myšlenku (opt
podle Viklefa), že lidské skutky dlužno bezprostedn dliti

na ctnostné a na neestné a zváti každý na lásce založený

zpsob života ctnostným a každý zpsob života mimo lásku

neestným, A jako nikdo nemže býti neutrální, co se týe
ctnosti a neesti, ponvadž musí býti bu v milosti boží

nebo' mimo ni, tak ani žádný zpsob života lidského ne-

mže býti neutrální, V ctnostných pak pikázáních má se

pedstaveného poslouchati, kdežto v neestných má se sta-

ten odporovati, I má se každý vrný Kristv stíci viti,

že naídí-li co ímský papež nebo prelát, má se to plniti

jako pikázání boží, jako by prelát nemohl blouditi, jako

ani Kristus. Za druhé dlužno védti, že se nkterá pikázání

nám naizují zmiatené (confuse) a nkterá zeteln (di-

stincte) a že naízení, jež se neopírá o rozum nebo není

k prospchu církve Kristovy, není obsaženo explicite nebo

implicite v Písm; to pak, nech pochází od papeže nebo

' Ibid, 236a (294b), c. 18,
' Ibid. 236b (295a), c. 18.
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od jiného preláta, není poddaný nucen plniti, aby neurazil tím
svobody zákona božího. Závr zní (samostatn], že poddaní
jsou povinni ochotn a radostn poslouchati pedstavených
ctnostných, ba i špatných, jestliže pikazují plniti pikázání
Kristova (srov. Mat, 23, 2-3, Augustin Sup, Joh., Luk. 10,

16). Záporn nemá nikdo lovka poslouchati v niem, by
sebe menším, co odporuje božskému pikázání, jež sv, Ber-
nard zove božskou radou, a to podle slov Sk, 5, 29: »Více
sluší poslouchati boha než lidí,« Jako se nám porouí po-
slouchati pedstavených v ádném a poestném, se šetením
okolností, tak se nám porouí odporovati jim tváí v tvá.
jednají-li protivn božským radám nebo pikázáním, Pavel,

jenž naídil, abychom byli jeho následovníky (I Kor, 4, 16),

podobn se vzepel zjevné Petrovi pro lehkou jeho vinu

(Gal, 2, 11), a my máme více poslouchati Pavla a každého
autora Písma sv, než ímského papeže ve skutcích pro-

stedních nebo neutrálních. Když pak nejsme povinni ná-

sledovati apoštola, leda potud, pokud následuje Krista (jak

vysvítá z omezení apoštolova I Kor, 4, 16), nejsme ani po-

vinni poslouchati žádného preláta, leda pokud naizuje
nebo radí ke Kristovým radám nebo pikázáním. Rozvážný
poddaný má tudíž zkoumiati naízení pedstaveného, když
se zdá, že se odchylují od zákona Kristova nebo jeho pra-

vidla; neníf žádný pedstavený nenapravitelný (incorrigi-

bilis)/ Zkoumání a bdní naídil Kristus astji, Mark, 13,

37, I Jan- 4, 1, Mat. 24, 11, srov, též sv. Bernard ep. ad
Adam monachum a šerm, de adventu domini (o pti pod-

mínkách posluišnosti) ." Dále Hus praví, že vzepení se ne-

^ Tyto dv vty jsou z Viklefa.
' O soojizení skutk pedstavených mlíiví Hus dále ku konoi téže

kapitoly. Praví se tu (podle Viklefa), že jest dovoleno poddaným
klerikm, ba i laikm souditi o skutcích svých pedstavených, pokud
se iýe nikoliv skrytého souzení »in faro conscientiae«, nýbrž pravo-

moci »in foro ecclesiae«. Laik jako duohovní lovk (I Kor, 11, 15] má
posuzovati siktilfcky svého pedstaveného, jako posuzoval ap. Pavel

skiiitky Petro^-y, káraje je (Gal. 2, 14) nebo steže se jiah (Mat. 7,

15) nebo doibroin jim. Poddaní zbožn v Kristu žijící mají pozoro-

vati život apoštol a hledti, zda jejich pedstavení žijí s ním sou-

hlasn. Nežijí-li, poznají »ex opere*, že se odohýlili od náboženství

Kristovai. Namítnou-U pcdistavení: »Co vám záleží nja našem život?«,

mohou laikové náležit odpovdti: »A co vám záleží na almužnách,
jež od nás dostáváte?*. Pak-li by poddaní takto nestoudili pikázání

Kybal, Uení M. Jana Husa. 26
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vhodnému a škodlivému pikázání pedstaveného jest pravá
poslušnost nejen vi bohu a jeho zákonu bratrského na-

pravování, nýbrž i vi pedstavenému, ponvadž poddaný,
vzpíraje se ho poslouchati, iní mu dobré a odvrací jej od
zlého. Naproti tomu poddaný poslouchající svého pedsta-
veného ve špatném není vvmluven od híchu a oba slepí do

iásmy padají (Mat, 15, 14).^

Tetí kus tese doktor byl, že se má církve a pedsta-
vených poslouchati patrn pod trestem smrtelného híchu
(že se má tomu tak rozumti, ukazují slova Mat. 23, 3, dále

uvedenv výrok o navádní Husovc k neposlušnosti a ne-

uctivosti pedstavených a posléze slova sv. Augustina) , Podle

toho doktoi prohlašují Husa za neposlušného církve ím-
ské a vyluují jej z církve, jakož se má vyluovati každý
pro smrtelný hích. Proti této suposici klade Hus závr, že

nižší nemají papeže a kardinál poslouchati ve všem, co

není pouhé zlé nebo pouhé dobré. Král nebo jiný laik ne-

musí zajisté pod trestem smrtelného híchu poslouchati

církve v tom, aby na p, nedrželi vlastního majetku nebo

nevstoupili v manželství, což obojí není pro n ani pouhé

dobré, ani pouhé zlé, nýbrž jen prostední, ponvadž laik

majetek míti nemusí; pouze mnich nesmí majetek míti, a

proto pro nho jest pouhým zlem. Ani s druhé strany nemá

církev práva naizovati pod trestem smrtelného híchu, aby

laik vstoupil v manželství nebo nedržel vlastnictví, pon-

vadž by jinak církev v^^vyšovala svá pikázání nad pouhé

rady Kristovy, jako práv jest dobrovolná chudoba zále-

žející v odeknutí se vlastnictví (l.evang.rada, srov. Mat. 19,

21) a cudnost (3, evang, rada, srov. Mat. 19, 12), Ani všech

rad Kristových nelze plniti do písmene. Kdyby víra doktor

o absolutní poslušnosti církve byla správná, následovalo bv

z toho, že by králové Václav i Sigmund stále smrteln hešili,

ponvadž neuposlechli pikázání ímské církve, t, j. papeže

Bonifáce a kardinál, aby se zekli svých království; z téhož

by následovalo, že by sami nkteí z doktor, jako Stanislav

a skutk pedstavených, upadli by v nebezpeenství vné smrti a ne-

dbali by napomenutí Kristových v Mat. 7, 15; 16. 11; 24, 23 a 26; 2
J^

ó.

Kristus sám vybízel knze i lid, aby bo soudili podle jeho sikuku,

srov. Jan 8. 46; 10. 38. — I b i d. 239b—240a (299a/b).

' De eccl c. 19, — Opp. I 238a—239b (296b—298b].
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a Petr ze Znojma, Jan Eliášv a ješt nkdo, byli stáli

v papežské klatb, ponvadž posud neuposlechli rozkazu
pap, Bonifáce udliti žádané místo M, Maíkovi. Církve
nebo prelát nemá se poslouchati, leda v rozumné míe, ani
v obecných inech dobrých (in actibus bonis de genere),
jako jest pst nebo modlitba, jež nejsou pouhé dobré, ^ Srov.

Mat. 9, 14-17 a Luk. 5, 32-34 (o postu) a Mat. 15, 2 si.

(o jedení nemytýma rukama). Není dvodu, aby každý
poddaný byl v každém neutrálním nebo prostedním aktu
vázán poslouchati svého preláta, sice by pošetilý prelát

mohl píliš nerozvážn (indiscrete) zatžovati poddaného
takovými neutrálními akty. Je teba, jak praví sv. Bernard,
aby pikázání bylo rozvážné (discretum). Krom toho žádné
lidské pikazování nebo radní není platné a nemá se za-

chovávati, leda pokud pochází od božského píkladného na-

ízení nebo rady. Podobn se dovozuje (podle Viklefa), že

žádná poslušnost pedstaveného není záslužná, leda pokud
vede k poslouchání pikázání a ra Kristových , .

." Dále se

dovozuje, že kesan má pikázání Kristova vykonávati bez

ohledu na klatbu, kterou mu hrozí nebo kterou již vynesli

(podle slov Sk, 5, 29). To znamená, že knz Kristv, jenž

žije podle jeho zákona a má známost Písma, jakož i náklon-

nost k vzdlávání lidu, má kázati bez ohledu na pedeste-
nou klatbii." Nebo každý, kdo pistupuje ke knžství, pi-
jímá v mandát úad kazatelský, z ehož plyne, že má také

tento mandát vykonávati bez ohledu na pedestenou
klatbu;* kázání není prostedním skutkem, nýbrž vskutku

mamdátem knzovým, tak jako udílení almužny jest mandá-

^ Tato vta iest z Viklefa.

" Praví se dále, že poslušnost náležitá Kristu nebo jemu proka-

zovaná jest sama sebou »ratio meriti«, a že tudíž nic není zbožnj-

šího nad poslušnost náležitou bohu. Srv. Decr. 8 q, 1, cap, »Sciendum«,

a 1 Reg. 15, 22—23, — I b i d. 242a/b (302a),

' Dovozuje se známými dvody, že kázání slova božího jest pi-

kázání Kristovo knžím dané, srov, Sk. 10, 42, Mat, 10, 5 a 7, Luík, 9

a 10; Augustin, Prolog, šerm., Jeroným, Sup, Ezech, 3, 18, eho,
in Pastorali c, 15 et dist, 43, Isidor, De summo bono 1, 3,

* »Cum ergo ex iam dictis quilibet praedicantis oíficium de man-

dato aacipit, qui ad sacerdotium accedit, patet, quod illud mandátm
deíbet exequi, praetensa excommunicatione non obstante,« — I b i d,

242b (302bl.
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tem boihiáovým/ Z toho plyne, že jestliže papež nebo jiný

pedstavený pikáže knzi, disponovanému tak, jak eeno,
nekázati, anebo pikáže-li bohatému nedávati almužen,
nemá ho poddaný poslouchati. Tak také jednal Hus a opí-

raje se o mandát Pán, nepijal mandátu pap, Alexandra
o nekázání; i snáší pokorn klatby, nadje se, že dosáhne
požehnání boha svého podle slov Žalm, 108, 27: »Nech oni

jakkoli zloeí, ty dobroe, « a Mat, 5, 11-12: »Blahoslavení

budete, když vám zloeiti budou lidé a mluviti všecko zlé

o vás, lhouce pro mne. Radujte se a veselte se, nebo od-

plata vaše hojná jest v nebesích, «"

tvrtý a poslední kus tese doktor obsahuje autority

o poslušnosti svtské, z nichž na prvním míst stojí slova

Mat, 23, 3: »Všecko, cožkoli pravili vám, zachovávejte a

ite. « Tento citát je uveden — praví Hus — kuse, nebo
pedcházejí slova: »Na stolici Mojžíšov posadili se zákon-

níci a farizeové« (v, 2) a následují slova: »ale podle skutk
jejich neite« (v, 3), Výrok ten znamená, že se má zacho-

vávati srdcem a initi skutkem všecko, cožkoli náleží ke

katede, t, j, zákon a pikázání boží projevená autoritou

soudní a uící, ili že má se držeti jejich uení, ale nikoliv

život, nebo mluví, ale neiní. Tak vykládá místo Glossa

Interlin., Jan Zlatoústý a Augustin (Sup, Ps. 1, 2), Kristus

nepikazuje tudíž zachovávati a initi všecka pikázání se-

dících na katede Mojžíšov, což vysvítá také z toho, že

jinde (Mat, 23, 4) mluví o jejich bemenech tžkých a ne-

snesitelných a v jiné kapitole (Mat, 15, 3-5) Kristus omlouvá

své uedníky, že se nepostí a jedí neumytýma rukama, —
Druhá autorita, totiž výrok sv, Augustina, Šerm, 86,

zní takto: »Kdybys se postil, dnem i nocí modlil, v pytli nebo

popeli byl, kdybys nieho jiného neinil, než co ti bylo pi-

kázáno zákonem, a sám sob zdál jsi se moudrým, avšak

kdybys nebyl poslušen svého otce (rozumj otce duchov-

ního, nikoliv tlesného), ztratil jsi všecky ctnosti, nebo po-

slušnost platí více než ostatní mravní ctnosti.« Doktoi

uvádjí tato slova na doklad svté tese o navádní Hu-

sovc k neposlušnosti a neuctivosti prelát, avšak Hus

' Tato' vta jest z Viklefa.
- De ecclesia c. 20. — Opp. I 240b—243a (299l>—303a)

.
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praví, že se vztahují na poslušnost povinnou bohu a že kdo
neposlouchá boha jako duchovního otce, ztrácí všecky
morální ctností, — Tetí autoritou doktor^ jest výrok sv,

.Teronyma o víe prý k papežovi Damasovi; ale Hus praví,

že nahlédnuv do mnohých starých knh, shledal, že
byl psán k sv, Augustinovi, jejž sv, Jeroným ve svých li-

stech ast ji nazývá papežem a jenž podle Husa v jistém
smyslu držel stolicí Petrovu i víru, — tvrtou autoritou
jest sv, Bernard, od nhož doktoi pijali rozlišení mezi
pouhým obrem, pouhým zlem a prostedním (medium),
tvrdíce, že nižší mají vyšších poslouchati ve všem, kde se

nebrání pouhé dobro ani pouhé zlo, nýbrž prostední. Sv,

Bernard sice dále praví, že v prostedním jest položen zákon
poslušnosti, tak jako (tanquam) na strome vdní dobra a
zla, jenž byl uprosted ráje, avšak Hus upozoruje, že toto

. tanquam« nepraví jakoukoliv podobnost a že poslušnost

v ráji byla uložena od b o h a, jenž nemže klamaíi ani býti

klamán a byla uložena pod trestem smrtí. Musí se vždy uvá-
žiti, kdo pikazuje (praeceptor), co se pikazuje (praecep-

tum] a také stav lovka poslouchajícího (conditio hominis

obedientiarii), Naídí-li na p, prelát Petr svému poddané-
mu Janovi sbírati jahody, a uváží-li se, zda naizující ne-

mže se v tom mýliti, dále pokud naízená vc jest podda-
nému užitená, a posléze zda poddaný jest k tomu dispo-

nován, pozná se, že v každém pípad není podobnost
stejná mezi tímto pikázáním ai pikázáním božím v ráji,

Sv, Bernard mluví dobe o »prostedním« díle, jež podle

zpsobu (modus), místa (locus), asu (tempus) a osoby (per-

sona) mže býti i dobré i špatné, a tím uvádí okolnosti

(circumstantiae) se strany pikazujícího, se strany díla, i se

strany poslouchá j ícího
.

"

Tyto okolnosti Hus podrobnji probírá, Z výkladu
o okolnosti zpsobu (circumstantia módi) vyvozuje, že

jsme zavázáni více každé rad božské než nesrovnatelnému

pikázání lidskému, a za druhé, že nikdo není držen poslou-

chati soukromého pikázání, leda pokud napomíná k božské

^ Doktoi uvádjí výroik sv. Jeronýma v odstavci pedcházejícím
(Doc. 477).

' De ecciesia c. 21. — Opp I. 243a/b (303a—304a),
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rad nebo pikázání, Z okolnosti místa (circumstantia

loci) vyvozuje, že poddaný nemusí poslouchati, jestliže by
prelát mu naizoval stavti se na míst nepátel nastrahu-
jících na jeho smrt. Uvádí k tomu autority (Clemens papá
v 5° de Sent. et re jud, in Clement, pastoralis; Nicolaus

papá Michaeli imperatori, 3 q, 5; Constantinop, synodus,

can, 6; Gelasius papá ibid,; Justinianus Imper,; Jan Zlato-

ústý odmítl stavti se ped koncilem proti nmu shromá-
ždným; Fabíanus papá, 3 q. 6; Stephanus papá, 3 q, 6 a

ibid, ex Romana synodo, c, Nemínem), a omlouvá tím také

svoje nestání v ím.^ Maje na mysli píklad boha (Gen.

18, 21 »Sestoupím«) a zvlášt Krista, jenž sestoupil s ne-

bes, aby hledal a spasil, co bylo zahynulo (Luk, 19, 10, cf.

Mat. 9, 35-36], jenž pikázal Petrovi: »Zhešil-li by proti

tobi bratr tvj, jdi a potresci ho mezi sebou a jím« (Mat,

18, 15), a jenž sám zbožn bloudící a áblem utištné na-

vštvoval, necituje jich, nedávaje do klatby, nevzn ani

nespaluje, ml by podobn viká Petrv, když by chtl
bratra potrestati, nejprve sám chovati se bezúhonn, pon-
vadž láska má poínati od sebe sama. Za druhé ml by týž

podle uvedeného pikázání Spasitelova Mat. 18, 15 (»jdi«)

navštvovati místa domnlého zloinu, jak má také podle

práva soudce initi a jak inili Kristus i apoštolé a Kristus

ješt uiní pi posledním soudu (Mat. 25, 31). Za tetí ml
by Petrv viká nebo prelát býti v trestání opatrný, pilný a

bedlivý, aby snad neexkomunikoval ped koncem tetího

pokárání. Za tvrté ml by hledti na množství vrných
svdk, jimž by byl' znám zloin bratrv. Konen za páté

ml by íci to církvi jako vtší (ut majoi), jakož Pán pi-

' »Quiiis ergo color vel quae ratio obedientiae, ut persona citata

per CCC milliaria, papae incognita, ab inimicis delata, tam anxie

vadat per inimicos et veniat ad inímioos iuidices et testes, consumat
bona pauperum suimptuose, vel non halbens sumptus, vadat misere

ei in šiti e't esurie, et quis fruictus comparationis? erte laboris a deo
iniuncti negliigentia, quioad propriam salutem et aliorum. Et nec ibi

docebitur bene credere, sed litiigare, quioid non licet servo dei, Ibi

spoUaibitur in oonsistorio, in moribus sanctis refrigescit, ad impatien-
tiam per Oippressionem incitabitur, et si non habuerit dare, oondem-
nabitur, etiam habens iuistitiam. Et quod grawius est, compelletur

papám fut deum flexis gemiibus adorare.« — De ecclesia c. 21. —
Opp, I, 244a/b (305b).
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kázal Petrovi: »Povz církvi« (Mat, 18, 17). Tmito mo-
menty Hus odvoduje, že i klatba na vydaná ho neváže,
ponvadž 1. nepátelští soudcové a svdkové sídlí v ím
a pe se týe hlavn soudce, 2, vzdálenost místa jest veliká

a odevšad nmeckými nepáteli obklíená, 3. užitek z osob-
ního stání nebyl by žádný, za to však zanedbání Udti ve slov
božím bylo by veliké, I potahuje na sebe slova KristovavMat,
10, 16-17 a Mat, 24,25-26, svil se Hus Kristovi, aby uinil
konec jeho životu, nech pedestenou klatbou lidí, nech mi-
mo ni smrtí pirozenou nebo násilnou.— Tetí okolnost, totiž

asu (circumstatia temporis) znamená, že pikazující i po-

slouchající mají vdti, kdy skutek obecn dobrý anebo

skutek neutrální má se díti. — tvrtá konen okolnost,

t, j, osoby (circumstantia personae), ukazuje, že se má
hledti na osobní okolnosti a schopnosti,^ I jest zejmo, že

vrný žák Kristv má hledti na první píklad Krista a

tolik slyšeti preláta, kolik tento naizuje poddanému zá-

kona božího a vci rozumné, vzdlatelné a dovolené (srov.

sv. Cyprián, dist, 8 in Decr.). Ale toho pepevného pravidla

nedbají antikristovi satrapové, pravící, že neposlušnost pa-

pežských statut má se nejpísnji trestati, ímž se nedbá
Krista a jeho zákona. Kdyby se mlo papeže a prelát po-

slouchati ve všech vcech neutrálních, mohl by papež pso-
bící nesnáze uriti za zákon Kristv, že žádný kesan ne-

smí konati neutrálního díla, leda s jeho dodateným schvá-

lením, a tudíž mohl by skrze své satrapy citovati kohokoliv

ke svému soudu a tak vyssávati lid, jak se dje v absolu-

cích, reservacích a dispensacích. A dlali by to hojnji,

kdyby se nebáli bouení lidu, jejž bH jíž osvcuje, abv ne-

bvl svádn s cest Kristových (viz píklad tí mládenc
Jana, Martina a Staška). Bh již odkryl cestu pravdy pro-

stým laikm a drobným knžím, kteí poslouchají více boha

než lidí a kteí i v skutcích obecn dobrých i ve skut-

cích neutrálních majíce život Kristv ped oima, poslou-

chají prelát potud, pokud ony skutky okolnostmi omezené

mohou býti rozumn redukovány na vzdlavatelné následo-

vání Ježíše Krista, Vedí, že ctnostný skutek uruje osm

' Sem náleží papežovo jmenofv-ání bískuipem osoby neznalé ja-

zyka lidu. Takového biskiipa nemá lid pijmouti, — I b i d, 245a (306a),
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okolností podle verše: »Quis, quíd, ubi, quantum, quot, cur,

et quomodo, quando/

Probíraje tchto osm okolností poslušnosti jako ctnost-

ného skutku, opakuje Hus myšlenky nám známé, leda že

tu a tam vyjaduje se dslednji a osteji. Tak pi »quan-
tum« praví, že nikdo není povinen poslouchati svého sou-

kromého pedstaveného do nekonena, jakož tlachají poše-

tilci (insensati) tvrdící, že papežova moc rozkazovací táhne

se do nekonena a tak že také mají ho jednotliví ke-
sané poslouchati, »Quot« neznamená, že má poddaný dáti to-

lik groš nebo se postiti tolik dn, kolik pikazuije nevdomec
anebo až se nasytí ka^Dsa zpovdníkova; nebo že by ml dáti

na stavbu basiliky sv, Petra, kolik by dal, jsa v ím píto-

men, nebo komoe papežov tolik, kolik by strávil cestou,

a tak dále o jiných taxách áblem vynalezených. »Cur«
naznauje cíl poslouchání, jenž jest ádný, jestliže pika-
zovaný skutek vede pímo ke cti boží nebo k prospchu
církve, »Quomodo« praví, že dobrý skutek dlužno konati

dobe, t, j, v lásce, jíž zstáváme v Pánu, I je zjevno, že

k pravé poslušnosti požaduje se milost ili láska a potom
ostatní okolnosti v »Quomodo« obsažené, nebo posloucha-

jící poddaný (obedientiarius) má vykonávati naízené dílo

laskav, pokorn, opatrn, radostn, udatné a ochotn.- —
Dále mimo jiné Hus praví, že pikazuj e-li nebo brání-li

pedstavený špatn, má ho poddaný poznavší to potrestati

jako bratra, ponvadž kdo tak pikazuje nebo brání, heší

proti bohu i proti bratru (srov. Mat. 18, 15] . Nepekáží, tre-

stá^li ten, kdo jest ctností vyšší toho, jenž je nižší v mravech,

by tento byl vyšší stavem, sic by zhynul onen zákon Kristv,

který naizuje trestati každého kesanského preláta, když

byl zhešil, od jiného. Zákon ten praví všeobecn (Mat, 18,

15] : »Zhešil-li by proti tob bratr tvj. [jdi a] potresci ho,<<

I Kristus, kdyby, což jest nemožné, zhešil, musil by býti

od církve potrestán, jsa naším bratrem (Žid, 2, 11] ;i nazna-

oval to, prav k zástupm: »Kdo z vás obviní mne z hí-

chu?« (Jan, 8, 46]. Vhodné pje církev v osobé našeho

Spasitele (srov. Mich. 6, 3]: »Lide mj, cožl jsem ti uinil?

' De ecclesia c. 21. — Opp. I. 243b—24&b (304a—306b].
' Ibid. 246a (306b—307a].
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A ím jsem t obtžoval? Odpovz mi«, totiž namítaje,
A! v Iz, 1, 16-18: »Pestate zle initi, ute se dobe initi,

hledejte soudu, pozdvihnte potlaenho, dopomozte k spra-

vedlnosti sirotku, zastate vdovy, a pojte i vite mne,
praví Hospodin,*^

V c, 22 vyvrací Hus poslední argument doktor, pomí'-

jcje mlením nkteré argumenty pedcházející,' Doktoi do-

vozovali, že má se poslechnouti proces proti Husovi, pon-
vadž tyto byly z vle královy pijaty od tehdejšího správce

arcibiskupství Pražského, bisk, Konráda, od kapituly Praž-

' Ibid. 246a/b (306b—307b). Z Vikle£a. — Dále se vyvrací (opt
podle Viklefa) námitka, že papeže není dovoleno trestati, ponvadž za-

stupuje na zemi Krista. Hus to popírá (sic by každý viká Kristv musil

býti neschopný bešení jako Kristus), avšak pipouští, že ani papež

ani kdo jiný nemají býti trestáni nebo napravováni, pokud násiledují

hlavy Krista. Ale ponvaidž aisto heší pro neznalost v pikazování,

mají býti káráni (arguendi) od poddaných laskav (charitative)

k prospchu vírikve. — Dále se (opt podle Vikleía) vyvracejí námitky,

1, že podle zásady »par iai párem non babet impérium* nelze kárati

papeže, 2. že žádný ze sv, biskup neodvážil se souditi pap. Marcelína

(Can. dist. 21 »Nunc autem«) a 3, že podle sv, Augustina (De confiictu

viirtutum et vitiorum) nemaijí pcddaní ro^zhodovati, jalkými mají býti

vládnoucí osoby. I zde vyslovuje se Hus pro aharitativní souzení a

napravování, a praví závrem ad 2: »Et patet, quod potest subditus

cum prudentia ex regula oharitatis superiorem errantem corrigere et ad

viam reducere veritatiiS« a ad 3: »Et patet, quod zelo bonae intcntioaiis

debent subditi maiorum vitam díscutere vel pensare, ut si sint boni,

ipsos imitentuT, si malí, non sequianitur eorum opera, sed in spiritu

humili orent pro eis et dbservent, dum praecipiunt bona«, — Ibid.
247a/b {30Sb),

" V »Consilium dootorum« uvádí se po citátu ze Šerm. 86 sv.

Augustina nejprve zásada politioko-dogmatioká, totiž že se má pod
nejpísnjšími tresty církevními a obanskými p>eovati o to, aby žádný

z eského království nedržel, netvrdil ani nedogmatisoval v jaké-

koliv vci katolické neibo cíTikevni jinaik než ímská církev, jejímuž

nálezu má se každý podrobovati, a následovin že nižší mají poslou-

chati prelát ve všem všixde, kde se nezabrauje pouhé dobré nebo

nepikazuje pouhé zlé, nýbrž prostední (Doc. 478—9). Dále se žádá,

aby Husovcí (partiales clérici) vili a smýšleli souhlasn s ímskou
církví, a kdo by z nich držel nauky nebo spisy Viklefovy protivné

ímské církvi, aby byl považován nejen za nevrného bance této

církve, nýbrž i za tžkého nepítele království eského; takový má
býti církevním trestem potrestán a nenapraví-li se, má býti odevzdán

svtskému soudu; nikdo ho také z ech nesmí brániti. Potom se

žádá, aby nikdo nedržel žádný z odsouzených 45 lánk Viklefových

a 6 lánk pidaných. Doc. 479—480. Pak teprv^e následuje argument,

na njž Hus odpovídá.
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ské i od obce duchovenstva Pražského; v nich se nezabra-
ovalo žádnému pouhému dobru ani se nepikazovalo žádné
pouhé zlé, nýbrž se pikazovaly prostední vci podle ob-
vyklého stilu (obyeje) církve a kurie ímské zachováva-
ného od našich otcv i praotc, V prostedních pak vcech
jest položen podle sv, Bernarda zákon poslušnosti, tak jako

byl položen v rajském dev dobrého i zlého vdomí. Praž-
skému duchovenstvu nesluší rozsuzovati, zda kletba a agra-

vace na Husa od kurie ímské vydané j sou spravedlivé nebo
nespravedlivé, nýbrž má tento trest míti za závazný podle
usnesení sardického koncilu c, XI q. 3 »Si episcopus forte

iracundis,«^

Proti tomu Hus nejprve uvádí, že dvod o pijetí

proces neplatí, ponvadž podobn byly pijaty jeruza-

lémským duchovenstvem procesy proti Kristovi, jako

svdci, zloinci a utrhai a pijetí nebylo dvodem pro jich

poslouchání; také duchovenstvo není neomylné, aby z toho, že

procesy pijalo, následovalo, že jsou spravedlivé a že nutno

jich poslouchati, Praví-li doktoi dále, že duchovenstvu ne-

sluší rozsuzovati, zda klatba Husova jest spravedlivá i ne-

spravedlivá, odporuje to pedcházející vt, že proces pi-
jatých jest poslouchati, nebo má-li se proces poslouchati,

znamená to, že se má jich poslouchati proto, že jsou spra-

vedlivé a nejsou nespravedlivé, a ponvadž duchovenstvo
s doktory jich poslouchá, pijavši je, poslouchá jích jako

spravedlivých, ímž již usoudili, že jsou spravedlivé. Pes
to však doktoi dále praví, že nesluší Pražskému duchoven-

stvu rozsuzovati, zda klatba Husova jest spravedlivá nebo
nespravedlivá. Item, nesluší-li Pražskému duchovenstvu

rozsuzovati o klatb a když duchovenstvo dle klatby jedná,

neví, zda jedná správn i nesprávn, aniž doufá, že správ-

n jedná. Ostatn doktoi sami soudí, že klatba Husova jest

spravedlivá, také proto, že tvrdí, že se jí pikazují pouze
vci prostední; oni jsou však duchovenstvem Pražským,
jemuž rozsuzovati o klatb se podle nich nesluší! iní tu-

díž, co nemají, ano nevdí, co iní, ponvadž praví, že du-

chovenstvu nesluší souditi o klatb, a sami soudí, že jest

spravedlivá. Jest smšné, že s tímto ocasem projevili sou-

Doc, 480 (latinsky) a 485 (esky).
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hlas í doktoi práva, kteí soudí dekrety, dekretálie a pro-
cesy, zda jsou spravedlivé ili nic, a podle toho radí k je-

jích poslouchání, Zjevno, že obojí doktoi zaveli si neroz-
umctii soud rozumu/ Hus dále vykládá, jak duchovenstvo
konstruuje neposlušnost na základ církevních censur, totiž

klatby, suspense a interdiktu. Kdo totiž knží neposlouchá
podle jejich vle, toho exkomunikují a suspendují s úadu,
a odporuj e-li trvale jejich vli, uvalují na lid interdikt, za-

kazujíce vykonávati bohoslužbu, udílení svátostí, pohbí-
vání, a to iní i lidem zcela -spravedlivým, jen aby vymyšle-
nou agravací prosadili svou vli. Je zjevno, že takové cen-

sury zv, fulminationes pocházejí od Antikrista, zvlášt
stihá jí-li se jimi ti, kdož kážou zákon Kristv a kára jí

nepravost klerik. Za druhé jest zjevno, že se tyto censury

množí spíše pro neposlušnost vi knžím než pro nepo-

slušnost vi bohu a tak pro bezpráví vlastní spíše než pro

bezpráví boha našeho. Starý a ve špatnosti vyzkoušený ne-

pítel postupuje tímto zpsobem, vyvyšuje nad poslušnost

Kristovu posluišnost Antikristovu a uchvacuje tak pro vlast-

ní neposlušnost klatbu, kterou Kristus ustanovil pro nepo-

sluišnost vi bohu."

Praví-li doktoi, že se v procesech nezabrauje pouhé

dobré ani nepikazuje pouhé zlé, nýbrž prostední, žádá
'

' De eccl. c. 22. — Opp. I 247b—24Sb (309a/b]. Dále Hus jedná

o iklatb, podotýkaje mimo jiné, že sice spravedlivému klatba neškodí,

nýbrž prospívá, ale že i on má se báti nespravedlivé klatby prelátsjcé

ili pillátské, V c, 23 jedná o suspensi, které mimo jiné propadají

preláti a klerikové, jestliže odmítají od sebe vdu Písma a evangeli-

saci, k nimž jsou vázáni více, než byli knží starozákonní (250b,

312b); na konec jedná v téže kapitole o interdiktn.
* I b i d. 251b (314a/b]. Dále se rozvádí tato myšlenka a jmeno-

vit se zdrazuje, že Kristus ani apoštolov a svatí interdiktu neuží-

vali (srov, Lu^k. 23, 34. Mat. 5, 44—45 o odpouštní a milování nepátel;

I, Petr. 2, 21—23, ím. 12, 14). Interdiktu zaali užívati po r. 1000,

jmenovit pap. Hadrián IV. r. 1154, Alexandr III., Celestin III., In-

nocenc III„Bonifác VIII., Innocenc IV. a Kliment V, Nyní exkomuni-

kací a interdiktem stihají zvlášt pro kázání slova božího, jak uka-
zuje také píklad Husv, Ponvadž Hus kázal Kristo\'o evangelium

a odlhalil AntikTÍsta, chtje, aby duchovenstvo žilo podle zákona
Kristova, zjednali preláti s arcib, Zbykem nejprve papežskou bulu

proti kázání. Hus se od ní odvolal, ale nikdv nemohl míti slyšení.

Byv pohnán, nestavl se z rozumných píin, proež naídili silcrze

Michala de Causis po uinné dohod exkomunikaci a posléze i in-

terdikt, Ibid, 253a/b (316a/b).
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na nich Hus, aby pedn dokázali, že tedy obecný interdikt,

jenž zbavuje nevinné svátostí, pohbívání, zabrauje
bohoslužbu a nic dobrého nepsobí, leda pohoršení, zleho-
vání a záští, jest prostední mezi pouhým dobrem a pou-
hým zlem a že jest vbec dovolený. Doktoi praví ovšem,

že jest vydán podle obvyklého stilu ímské církve a kurie

zachovávaného od našich pedk. Než Husovi jest dovolá-

vání se stilu pokrytstvím, ponvadž není to stil Krista jako

hlavy sv, církve, ve kterém (stilu) jest obsažema všecka uži-

tená pravda církve. Je to stit kurie ímské, podle nhož
všichni rozumní tvorové pozemští, ba i tvorové andlští

podléhají naízení téže kurie (srov, Extravag. Bonifacii

Vni, a bulu pap, Klimenta), Z toho by však plynulo, že i Je-

rusalem pozemský a nebeský, kdyby se do nho Hus za živa

rebo po smrti uchýlil, musel by býti stížen vydaným na
interdiktem obecné platnosti. Na štstí není tomu tak, ne-

bo všemohoucí bh naídil, aby andlé se všemi svatými

v nebeském Jerusalem nepodléhali takovému interdiktu, a

krom toho Kristus jako nejvyšší veleknz ímský dal

svým vícím milost, že v dob, kdy není ímského vele-

knze, mohou dojíti nebeské vlasti pod jeho vlastním vd-
covstvím. Bojující církev není bohudík po smrti papežov
bez hlavy nebo mrtvá, nebo její život nezávisí na papeži,

nýbrž na Kristovi, a i když papež jest zbláznilý a kacíský,

zstává bojující církev vrnou nevstou Kristovou a ne-

vstou jedinou, by hlava papežská byla trojdílnou.^ Ko-

nen dovolávání se našich pedk zachovávajících stil

kurie ímské jest Husovi selskou chytristikou, nebo by se

podobn mohlo íci, že doktoi musí viti a zachovávati

bludné obyeje pohanské a židovské, ba že musí uctívati

Bála, jako ho uctívali pohanští echové. Namítnou-li do-

ktoi, že pedky míní sv. proroky, apoštoly a pozdjší

svaté, musili by uvésti jejich písmo, jemuž by nemohl nikdo

odporovati. To však uvésti nelze, nebo žádný ze svatých

prorok, apoštol a jiných svatých nepikazuje, aby se upou-

štlo cd bohoslužeb všude tam, kam by se uchýlil prokletý

lovk sebe horší, tím mén to pikazuje Kristus; spíše by
se ml interdikt uvalovati pro židy, kteí popírají božství

' Ibid. 253b—254a (3161>—317a).
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Kristovo i jeho zákon, nebo pro zjevné svatokupce, kteí
jsou zvláštními kacíi. Ze stilu kurie ímské pochází všecko
svatokuoectví a stil ten ovládl i biskupské kurie, jak uka-
zují vycházející z nich listy propouštcí, potvrzovací, osvo-
bozující, pipouštjící a jiné listy vynalezené za úelem
penžitého vyssávání,^

59. Pále odpovdl na tyto vývody ve svém traktátu

o církvi," Nejprve chválí ctnost poslušnosti, ovšem se stano-

vii-'ka svého, jež jest písn hierarchické. Praví, že je slušno

a nutno, aby byly vyšší moci (potestates sublimiores] pro

zachování policejního poádku a pro poslušnost, jež jest

veliká ctnost, bohu se líbící více než ob (I Král, 15, 22),

Je nemožno, aby v kesanském náboženství byl pokoj a

poádek, jestliže skutky a city poddaných nejsou podro-

beny vli pedstavených! K této poslušnosti vybízel apoštol

vící v ím, 13, 1-2, Z neposlušnosti andla a lovka vi
bohu vznikl první blud a první pohoršení, jako opan
pravý ád byl zaveden, když Kristus, a s Otcem rovný,

podrobil se do té míry, že nejen sloužili jiným, nýbrž i dal

se bíti od služebník špatných (srov, ím. 5, 19). Proti

tomu jednal Hus, kázaje ne, co jest Ježíšovo, nýbrž co p-
sobí rozbroje, co maí obecný pokoj a co navádí k nepo-

slušnosti; krom toho nestydl se uiti bludm a usiloval

zniiti slovem, písmem i píkladem autoritu papeže i církve

ímské, jakož i sv, poslušnost k prelátm." Pále wtýká Hu-

sovu neposlušnost, ale vždy v nerozluné spojitosti s Huso-

vým bludastvím. Pravit, že Hus a Viklefisté nechtí se pod-

MTT. 254a/b (317b—318b).
- Tento spis byl podle Sedláka (zvi. otisk str. 7, ale srvn.

svrchu díl II str. 329) složen v první ásti své asi v druhé po-

lovici roku 1413 a v druhé teprve roku 1414. Je to v oelku

vzato tetí projev Husových protivník po Husov klatb. Prv-

ním bylo Pálovo kázání týnské ze záí 1412, druhým kusy k úno-

rové synod r. 1413 a tetím jest knižní zpracování spor v tr.

o církvi. K druhé skupin náleží »Consiliiiiím«, a jak uvedeno níže

(str. 423), Rada theologické fakuilty. Mohlo by se sem zapoísti i ká-

zání M. Hemana (od sv. Tomáše) k doktorm z 6. února 1413, \e

kterém se obviímijí Husovci také z toho, že »de via veritatis recesse-

runit, subiectis plebeis scandalum inferentes, contradicentes >sacri&

canonibus, oppositum publice et temerarie piredicantes, inducentes

populum ad ínobedienciam superiorm*. (Sedlák, Nkolik text
. I. str. 54. v. Hlídku 1911, 546—7).

' Pále, De ecclesia c. 32, ap. Sedlák 269*—270*.
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dáti ímské církvi a papeži, ponvadž nechtí býti od nich
souzeni ze svých blud/ Pihlédneme-lí však blíže, v em
Pále Husovy bludy vidí, pozorujeme, že je vidí pedevším
v tom, že Hus neuznává papežovy moci klí a pohrdá jí,

neposlouchaje, — tudíž že Hus je bluda pro svou neposluš-
nost a že je neposlušný pro své bludy. t. j, pro svou) nepo-
slušnost." Jinde ovšem Pále uvádí Husovo schvalování a

hájení bludných lánk Viklefových a nesrovnávání se Hu-
scvc s ostatní církví »in credendo<', t, j, v otázce svátostí,

klí a censur církevních, v otázce ústavy ímské církve,

jejíž hlavou jest papež a tlem sbor kardinál, i v otázce
moci, podle níž v každé vci katolické a církevní má se

státi k víe a nálezu stolice apoštolské a ímské církve,^

Než i toto kacíství Husovo redukuje se, mimo hájení blud
Viklefových, na otázku církevní moci a poslušnosti vi ní.

Pále vytýká ast ji Husovi pokrytecké zastírání ne-

poslušnosti. Tak prý Hus uvádí (v c, 16. spisu o církvi) vý-

rok Lyrv, podle nhož nemá véící poslouchati mistr pi-
kazujících nebo uících emu mimo pravdu, nebo praví bh
v Exod. 23, 2: »Nebudeš následovati davu ve zlém a ne-

budeš podle soudu pemnohých dbáti nálezu ani se neod-

chýlíš od pravdy.« Slova tato jsou sice pravá, ale Hus jich

prý užívá neprav, pipisuje církvi ímské blud a sám sebe

z bludu vymlouvá, jako by byl lépe pravdu poznal; zastírá

tím také svou neposlušnost, ponvadž jinak neposlouchá

ímské církve, t, j. papeže s kardinály.'* Hus uvádí Daniela,

' I b i d. c, 9, str. 223*.

" Hus prý popírá, že ímská církev jest matkou všech církví, že

papež jest nejvyšší viká Ježíše Krista a hlava církve na zemi, po-

pírá moc klí, znevažuje odpustky a nadmíru omezuje odpouštní
hích mocí klí, jež má papež a jiní preláti. Papeže doikonca

zobrazuje jako antikrista a pipisuje mu ohavné zloiny, aby tím od-

vrátil lid od svaté, spravedlivé a povinné poslušnosti (c, 26, str.

250*). Hus tvrdí, že odpíraje moci papežov k udílení odpustk, od-

pírá tím toliko zneužívání této moci, ale Pále vytýká, že Hus tím

zastírá jen svou neposlušnost a že nedokáže, že papež v té vci po-

bloudil, ani neznií úpln odpustk pro náhodné nadužití moci pa-

pežovv, vdomí nebo nevdomí (o. 27, str. 262*—263*).
' Srov. c. 27, str. 265*—266* a jinde.
* IbJd. c. 35, str. 271*. Pálova odpovd je, jak patrno, zcela

paušální. Hus z Lyrova výroku vyvozuje nejprve, že se nemá držeti

nález žádného lovka, ani papeže, jestliže obsahuje zjevn lež nebo
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Nikodéma a lotra na kíži, kteí nenásledovali davu v od-
souzení pravdy, ale neprávem se sám s nimi srovnává, nebo
je z kacíství obvinn, ba za kacíe již prohlášen; podobn
by mohl se jich dovolávati každý nestoudný a zatvrzelý
kací, který byv odsouzen, nechtl by poslechnouti nálezu
pedstavených, Hus by musel dále íci, od jaké pravdy by
ustoupil, kdyby byl poslechl nálezu papež, a jaké zlo bylo
mu pikazováno od papeže a kardinál, jehož nechce i-
niti; mohl by uvésti pouze zákaz kázání, a ten byl spraved-

livý a svatý, nebo praví sv, eho (v XI, q, 3 c, 99) : »Z po-
slušnosti nemá se nikdy konati zlé. ale z poslušnosti má se

nkdy konati dobré, jemuž hrozí perušení, « Kdyby Hus
pestal kázati, neuchýlil by se od pravého, nýbrž by je ko-

runoval svatou poslušností. Také kdyby se byl stavl ped
papežskou stolící, byv osobn pohnán ve vci víry, nebyl by
dospl k takovému bezectí,^

Hus vytkl Palcoví, že na radniní schzi dovolával se

Deuter, 17 a vyslovil se, že kdo by nechtl poslouchati usta-

novení soudcova, ml by zemíti: Hus v tom vidí irregula-

ritu, Pále odpovídá, že v tom není irregularity, ponvadž
nevynesl nálezu, nýbrž jen dotvrzoval svá slova, že v každé
pochybné a obtížné vci katohcké a církevní má se reku-

rovati k papeži a ke kardinálm, Vytýká-li Hus doktorm.,

pro nedrží onoho Písma v Deuter. 17, odpovídá Pále, že

Písmo to netýká se doktor, nýbrž nejvyššího soudce pa-

peže, ponvadž doktoi mohou sice souditi a uiti infor-

blud; dále, že zákon boží jest mítkem soudu všech soudc zvlášt

církevních (srov. výše v I. ásti § 22); za tetí, že, praví-li soudcové

lež nebo odchylují-li se zjevn od božího zákona, nemají býti sly-

šeni, jak praví Exod, 23, 2 (ibid,) De ecclesia c, 16, Opp. I, 227b

(283b). Že by tu Hus pipisorval ímské církvi njaký blud a sám sebe

z bludu vymlouval, není patrno; bludem nelze zváti neposloucháni

ímské církve ztotožnné s papežem a kandinály,
' Ibid, c. 35, str. 272*. Hus byl (jak pravi dále Pále) denun-

cován u papežské stolice z blud a kacíství a byl zákonit stolicí

papežskou, díve než byl odsouzen, osobním phonem povolán, aby

byl »per se« slyšen ve vci víry. Avšak on odmítl státi, Ml-li podle

zákona Nikodemo-via býti slyšen, díve než byl odsouzen, ale nemohl-li

býti slyšen, jestliže se iped papežskou stolicí nestavl, ml se z d-
vodu božsikého i lidského stavti, Str. 273*, — Pále tu zapomíná, že

se Hus sitavl skrze své zástupce a že jeho proces byl v této form
od Zabarelly pijiait-
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man. nikoliv však autoritativn a definitivn, jakž mže
initi jediná církev ímská, Husovci však žádali, aby doktoi
soudili o otázkách (buly odpustkové) tímto druhým zp-
sobem, hledajíce nikoliv informace, nýbrž píležitosti, aby
na základ rozhodnutí doktorv mohli tím svobodn ji a za-

barven ji oštkávati papežské buly, I odepeli doktoi prá-

vem tak initi a zmaiti proponovanou schzi universitní,

nechtj íce se dáti navésti k neposlušnosti stolice apoštolské

a ímské církve,^

O vlastní otázce poslušnosti jedná Pále v kap, 40 a

násl,- Rozebrav tu pojem poslušnosti, piznává, že nikdo

nemá poslouchati pedstaveného proti zákonu božímu, dále

Ž2 poddaný není povinen poslechnouti nižšího pedstave-
ného, naizuj e-li vyšší pedstavený opak a konen že není

povinností poslouchati ve vcech, v nichž nikdo není dru-

hému poddán. Avšak Hus prý nesprávn píše, že se po-

slušnost netýká jen pomru poddaného k nadízenému a

vcí pikázaných, nýbrž i vcí ádných a že vyšší musí

poslouchati nižšího, ježto i Kristus byl poslušen nižších a

poslechl i dábla,^ Druhý sporný bod týká se výmru ter-

mínu »stolice apoštolské*. Podle Pálce rozumí se stolicí

apoštolskou materiáln ím a formáln nejvyšší a zdrojová

plnost moci a autority církevní;^ podle Husa jest jí auto-

rita v uení zákonu božímu, již má rod sv, papež,^ Tetí

sporný bod je otázka, v em má se poslouchati. Všeobecn
eeno, nemá se podle Pálce pedstaveného poslouchati, pi-

kazuj e-li pouhé zlé nebo zabrauj e-li pouhé dobré; jinak

má se podle Mat. 23, 3 poslouchati preláta ve všem, co pi-

kazuje nebo zabrauje prostedního, jež podle zpsobu,

' Pále, De ecclesia, c 35, str, 277*—279*,
' Srov. Sedlák, spis P. o církvi, str, 38, podle nhož^ podán

dr.lší obsah, pokud není uveden z vydaných kus ap. Sedlák, 1, c
' Jest to odpovdí na výše uvedený Husv výklad o aktu a ha-

bitu poslušnosti. Rozdíl mezi Husem a Pálem je hlavn^ v tom, že

tcato neuznává posiloíšnosti s ohledem na nižší a že poslušnost reidiu-

kuje na poslouchání pikázání, nikoliv také rad a proseb. Hus, jak

víme, uznává poslušnost vtšího k menšímu a má ji za nejvtší (pa-

trn proto, že odpovídá kesanské pokoe), kdežto poslušnost men-

šího k vtšímu má za nejnižší.
* Ibid. c, 41, str. 39 (obsahu).

" Srov, výše str, 348.
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asu 'a osoby mže býti dobré i špatné; prelát zajisté vždy
zabrauje nco, co poddaný mže pominouti, nebo pika-
zuje nco, co poddaný mže vykonati, a tudíž bu zabra-
uje nebo pikazuje, co má podle božího zákona pominouti
nebo vykonati. Jestliže tedy poddaní iní, co preláti pika-
zují (totiž prostedního), plní tím pikázání Kristovo podle
svdectví sv. Bernarda, jenž praví (v De praeceptis et dis-

pensatione a v eholi sv, Benedikta), že cokoli lovk pika-
zuje na míst božím, má se pijímati tak, jako by to bh
pikazoval, Kristus také praví v Luk, 10, 16: »Kdo vás slyší,

mne slyší, a kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá, « Lze tudíž

íci, že poddaní poslouchající pedstavených v prostedním,
poslouchají boha a Krista, jenž v nich a skrze n to pika-
zuje, a opan že poddaní neinící to, co pedstavení pro-

stedního jim pikazují, neposlouchají Krista,^

Aplikace této zásady týká se pedevším Husova stano-

viska k bule Alexandra V, a k dalším nálezm papežské
kurie. Pále, jak jsme již slyšeli výše, kritisoval toto sta-

novisko velice písn, vyvozuje z nhoi výtku Husovy nepo-
slušnosti a kacíství. Nyní praví, že zákaz Alexandrv ne-

byl sám sebou a ist zlo ani ist dobro, nýbrž vc pro-

stední, již bvlo lze konati dobe i špatn; proto ml Hus
neodporovati mu, nýbrž spíše ho poslouchati. Že zákaz byl

dobrý (t, j, prostední ili relativn dobrý), dovozuje Pále
tím, že papeže došla vrohodná zpráva o hlásání nkterých
blud v kapli betlémské, a proto papež, jehož zvláštní po-

vinností jest brániti bludm a kacístvm, onen zákaz vydal;

uinil tak, nejmenuje zvlášt Betléma, aby tím nezmátl
osob, kteí v nm kázání slyšeli, a nevydal jich v náek
kacíství a tím nezpsobil rozkolu v lidu.^ Ponvadž záka-

zem tím chtl papež i svémii úadu dosti uiniti a zniiti

hnízdo blud viklefských bez zmatení lidu, byl to podle

Pálce mandát svatý, spravedlivý a rozumný, vesms bohu-

^ Ibid, c, 42, str. 282*—283*. Jak patmo, je to v podstat staré

stanovisko »Consilia«, jež jest zásada odporné stanovisiku Husovu,

podle nbož se pedn neuznává žádné prostední ili neutrální pi-
kázání, nýbrž jen pikázání bud dobré, nebo špatné, a za druhé ne-

ztotožuje se pikázání pedstavených s pikázáním božím, nýbrž se

pipouští, že i pedstavený mže blouditi a "vydávati špatná pikázání,
* Tvrzení Pálovo, že pap, Alexandr V. vynechal Betlém, jest

sotva správné. Viz I. ást str, 393 pozn,

Kybal, Uení M. Jana Hasa. " '
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libý, kterým se hledalo cti boží, prospchu církve i spasení
lidu! Hus, vzepev se papežovu mandátu, ponvadž dv-
oval v Krista, dvoval podle Pálce liše a pošetile a tím
také zamítl ctnost poslušnosti, neuváživ, jak zhoubná a ne-
smiitelná jest neposlušnost, jakou byli hešili Lucifer,

první naši rodie, synové Noeovi, Marie, sestra Mojžíšova,
Ozeáš, Dathan a Abyron, Hus ovšem uvádí píiny své ne-

poslušnosti, ale ty jsou bezdvodné, Praví-li, že zákaz pa-
pežv jest protivný skutkm i slovm Krista a apoštol, ne-

uvážil Písma, v nmž Kristus, nejvyšší papež, také zaka-

zuje na as kázání, jako v Mat, 10, 5, kde praví k apošto-

lm: »Na cestu pohan nechote a do mst samaritánských

nevcházej te,« totiž abyste kázali.^ Apoštolm Pavlovi a

Bamabášovi zakázal Duch sv, kázati v Asii a Bitynii (Sk,

16, 6-7)," Slova v Mark, 16, 15: »Jdouce po všem svt,
kažte evangelium všemu stvoení, « pravil Kristus nikoliv

píkazem (preceptive) nebo jen píkazem., nýbrž »relaxa-

tive«, uvoluje pedcházející zákazy co do místa i co do
národu; kdežto dívjším zákazem vyluoval z kazatelské

innosti apoštol nkterá místa a národy, pikázal nyní jíti

po všem svt a kázati všemu stvoení, ímž také jest do-

kázáno, že zákaz ili interdikt lze initi. Akoliv Kristus

kázal všude, pece ne ze všech skutk lze initi dsledky,

nýbrž dlužno je vykládati podle píiny, místa, asu a

osoby. Papež, uváživ píinu a osobu, mže tudíž rozumn
a neprotiv se v tom Kristovi, suspendovati místa a osoby

s kázání na as nebo vbec, jakž práv uinil s Betlémem
jako semeništm bludv. Zakázal kázati ve všech kaplích,

nezamýšleje tím initi újmu slovu božímu a spasení lidu,

nýbrž chtje pouze odstraniti píležitost shromaždišt a sa-

tanské školy bezbožného Viklefa, Papež uvážil i osobu Hu-

sovu, mnohonásobn obvinnou od vrohodných osob z blud
a zatvrzele tvrdošíjnou, ponvadž Hus nechtl se k soudu

stavti, a byl volán ve vci víry. Papež nejen smí, ale i má
osobu podezelou nebo denuncovanou z kacíství suspen-

* Pále však neuvádí, že Kristus pokrauje takto: xAle radji

jdte k ovcím zahynulým z domu israelského. Jdouce pak, kažte,

kouce, že se prilblíižilo království nébeské« (Mat, 10, 6—7). Slova ta

teme sice níže, ale nic se z nich ncAryvozuje.
" Srov. výše sitr. 393 z kázání proti i, VíklefovÝni.
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dovati s kazatelství, aby jedem svých blud nebo kacístev
nenakazila duší vykoupených krví Kristovou (srov. Luk, 4,

41; Bda, Innocenc III,, eho v Moral, 1, 18, c, 27), Druhá
píina, již Hus uvádí pro svou neposlušnost, zní, že zákaz
papežv byl na škodu církve, ponvadž poutal svobodné ká-

zání slova božího. Ale podle Pálce svoboda slova božího

neznamená, že by každý knz kdekoliv mohl kázati; jako

není kterémukoliv knzi dovoleno v kterékoliv diecési a

farnosti zpovídati a pisluhovati svátostmi, tak není ani do-

voleno kázati kdekoliv, kdykoliv a ped kýmkoliv, ponvadž
by taková svoboda zvrátila veškeren hierarchický ád a

škodila by církvi v tom smru, že by se bludy mohly šíiti,^

Jestliže pak kazatelé, nemajíce poslání anebo jsouce naeni
z kacíství, jsou suspendováni z kazatelství, není tím slovo

boží spoutáno (2 Tim, 2, 9], ponvadž bez tchto je nesetn
katolických kazatel slova božího. Zabránní takové nedje
se k pohrdání nebo spoutání slova božího, nýbrž jen k od-

stranní bludných kázání. Ostatn neškodí ani zdržení se

dobrého kázání na as z ctnosti poslušnosti, jako neškodí

zdržení se dobra vbec podle sv, ehoe (Moral- lib, 35,

c, 41 v XI, p, III, c, 9) a sv, Augustina (Sup, Psalt,], I Hus
ml pokorn poslechnouti svých pedstavených, zvlášt

když nebylo mu bránno kázati mimo kapli betlémskou kde-

koliv v Praze nebo mimo Prahu, Uvádí-li, že kdyby nekázal,

zanedbal by mnoho dobrého a spásu duší," popírá to Pále
zcela rozhodn, prav dokonce, že by katolické víe a zemi

eské neuškodilo ani vné mlení a smrt Husova, Nebo
kdyby byl Hus a jeho spoluvinníci nebyli nikdy kázali, ne-

bylo by slavné království eské zostuzeno, jako jest nyní,

kdy je pro viklefské kázání Husovc všude zostuzeno a ka-

ceováno; nebylo by ani uvnit naplnno záštím, rozbroji

^ Slova 2 Tim, 2, 9: »Slovo boží není spoutáno* dlužno prý vy-

kládati podle sv, ehoe lib, 31, c. 39 super Job 39, 23. Ale Pále
dovolává se tu sv, ehoe neprávem, ponvadž podle tohoto svtce

slovo boží není spoutáno jen proto, že sv. kazatelé, podstupující pro

hájení víry i muedlni'cb\"í, nedávají se niíni od kázání slova božího

odvt^aoovati. Kdežto tedy sv, eho nedává poutati kázání od mued-
nidkých kazatel, nedává je Pále poutati od kazatel kacíských!

' Hus uvádí tento dvod v c, 21, ale nikoliv proto, že se vzeoel

bule Alexandrov, nýbrž proto, že neposlechl phonu dlo íma. Viz

v^Š€ ®t. 407.
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a nepátelstvím, jako nyní, kdy i vypuzením a oloupením
katolických kazatel pravda jest vyvrácena a slovo boží

spoutáno^ Namítá-li posléze Hus, že zákazAlexandrv byl na
ujmu privilegovaných kaplí, odpovídá Pále, že apoštolská
stolice, která dvodn byla privilegovala betlémskou kaplí,

také dvodn pro pílišné zneužívání odala jí toto privi-

legium, zvlášt aby zkázonosné uení smující k újm víry

a kesanského náboženství bylo potlaeno. Nestalo se tak

pro soukromou váše nebo pro bezprávou žádost ani pro
svtský prospch, jak tvrdí Hus, nýbrž pro uvedený ohled

na víru; kdyby se betlémská kázání nazakázala, byla obava

2^ víra a náboženství kesanské budou jimi v píslušných
kusech zúplna vyvráceny,'

K vývodm Husovým v c, 20 o povinnosti kázání od-

povídá Pále v c, 43 svého spisu, popíraje, že by mravný a

schopný knz musil kázati, dostav tato pikázání pi sv-
cení od biskupa slovy Kristovými: »Jdouce do celého svta,

ute všechny národy. « Kdyby to bylo správné, praví Pále,
musil by kázati i knz-kací. Klausule, že pouze »mravný

a schopný« knz musí kázati, jest zbytená, ponvadž ona
slova byla pi svcení eena i nemravnému a neschopnému
knzi. Konen musilo by podle Husa býti zavrženo mnoho
knží, svtských i eholních, kteí nikdy nekázali. Uvede-
nými slovy Kristovými udluje se svceným knžím obecn
moc kázati, ale nenaizuje se výkon oné moci. Teprve bi-

skup urí, kde smjí onu moc vykonávati. Ani výroky sv.

^ Je podivno, že Pále v zaslepeném nepátelství jde tu tak da-

leko, že oznauie celou kazatelskou innost v Betlém jako kacískou
a za druhé že ziostuizení ecih klade za vinu Husovým bludm, a ni-

koliv iníamacím vypuzenýoh Nmc z Prahy a námezdn-ýcih pamíle-

tist rázu Nieheimava, Ta!k sám sebe Pále karakterisuje jednak

jako žalobce paušální, jednak jako žalobce ignorující známé a jemu
zajisté povdomé skutenosti historiaké.

* I b i d, c, 42, str, 283*—295*. V dalším Pále nezízen napadá
Hnsa, vytýkaje jelho buistv"í, hrubou neposlušnost a pevelikou pý-

chu. Huis (pra-v^í mimo jiné Pále), nechtje býti poddán poslušností

nikoho, vynáší se jaiko bh svých spoluapoštol a stoupenc. Možno
mu íci, co bylo od Samuela eeno Saulovi v I. Reg, 15, 22, že po-

slušnost jest lepší než obt, A jako neposlušného Saula bh zavrhl,

taik Hus, ponvadž zavrhl s;pravedlivé a svaté naízení Alexandrovo,
jest hodn zarvTžen od tdh, jímž jest svena církevní káze, a suspen-

dován od úadu mešního i kazatelského, Str. 298*,
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otc, jež Hus uvádí, ani obdoba s hmotnou almužnou, ne-

dokazují jeho bludného tvrzení/ Dovolávání se Skut, 5, 29
je nemístné, ponvadž v pípad apoštol zákaz vycházel
od nepátel Kristových a smoval k pravé víe a spáse

duší, kdežto v pípad Husov zákaz pochází od námstka
Kristova a má zameziti bludy. Ve vci vlastního procesu
Husova jest sice pravda, že Hus poslal do íma své zá-

stupce, ale jest nepravda, že se jim nedostalo slyšení. Byli

nkolikrát slyšeni, inili rzné návrhy, nabízeli i peníze, ale

byli odmítnuti, ponvadž kdo je osobn citován ve vci víry

a jest u apoštolské stolice tžce obžalován z blud, má se

osobn zodpovídati a kanonicky oistiti. Proto papež Jan
XXní, nechtl dvodn onu osobní citaci prominouti, a
bylo na velice naléháno a nesetné oblace mu inny. Ani
apelace Husova ke Kristu není platná, ba jest frivolní, pro-

tože oddaluje soud až do údolí Jozafatského, kde bude Kri-

stus souditi; je ješt delší než apelace k obecnému snmu,
jež se samému Husovi zdá dlouhou.^

V c, 44 popírá Pále správnost Husova napomínání,

aby vící zkoumali každý rozkaz pedstavených, zda jest

ve shod se zákonem Kristovým nebo s jeho radou. Uvádí,

že vící mohou se snadno mýliti, — Hus sám se zmýlil, pro-

hlašuje zákaz Alexandrv za odporný zákonu Kristovu, —
a za druhé Viklefisté sami žádají od svých poddaných po-

slušnost bez rozsuzování, nechtj íce však prokazovati ji

svým pedstaveným, Hus pikazuje vícím, aby posuzovali

také život svých pedstavených, ale Pále ukazuje, jak toto

posuzování vede k nenávisti a opovržení knží, dobrých

i zlých, kdežto podle zákona Kristovai mají vící býti pod-

dáni i zlým pedstaveným. Vící nemají opovážliv posu-

zovati život duchovních vrchností, nýbrž radji nauku, ne-

není-li prosáklá bluidy,^

V c, 45 odpovídá Pále na Husv výklad (v c. 201,

pokud se má pedstavených poslouchati pod trestem smrtel-

^ Sedlák, str, 41 (obsali]. Rozdíl od Husova stanoviska je

v tom, že podle Husa knz pi ordinaci pijímá úad kazatelský

v mandát (v, výše str. 413), kdežto podle Pálce pijímá pouze obecn
moc ke kázání a výkon moci uruje zvlášt biskup.

=" Sedlák 41—42 (obsah).
» Sedlák 42—43 (obsah).



422 11. O církvi a papeži. Ustavení církve.

ného híchu. Hus, jak víme, limitoval tuto poslušnost vtou,
že nižší nemají poslouchati papeže a kardinál ve všem, co

není pouhé zlé nebo pouhé dobré; vycházel pi tom z ped-
pokladu, že neposlušnost a neuctivost k papeži a prelátm
jest od doktor (v jejich »Consiliu«] mínna jako smrtelný

hích, Pále se nyní nerozpakuje pisvditi, zvlášt ovšem
s ohledem na Husa, jehož tyleté neposloucháni vi
suspensi s úadu kazatelského i knžského má za smrtelný

hích, za irregularitu a profanaci spáchanou ku pohoršení

mnohých,^ Podle sv, Augustina má sice neposlušnost za ná-

sledek smrtelný hích, ale ne každá neposlušnost, a proto

není pravda, že by se vyžadovala od poddaných církve ím-
ské poslušnost »sub poena peccati mortalis«. Neposlušnost

Husova jest smrtonosná, nebo Hus provinil se na kléru e-
ského království i na ímské církvi, opovrhoval tvrdošíjn

klíi Petrovými, urážel církevní moc, od zaátku porušoval

nerozvážn interdikt a k porušování jiné navádl i skrze

svtské pány donucoval. Toto navádní k neposlušnosti a

podncování lidu proti kléru i utiskování kléru vytýká Pále
Husovi zvláš drazn. Také sofisticky praví, že Hus astji
dovozoval, že se nemá lovka poslouchati v niem, co od-

poruje božskému pikázání; ale souasn stoupenci jeho

pod vlivem jeho olupují klérus o jeho statky a tím se pro-

viují proti »zákonu Kristovu«, jenž dí v Ex. 20, 17-15 a

Mat. 19, 18: »Nepožádáš vci bližního svého, nepokradeš,

«

Ponvadž tudíž Hus sám se svými apoštoly byl hlavní pí-

inou tchto zloin, nemže podle zákona božího i kano-

nického vymluviti se ze smrtelného híchu a domnívati se,

že jest nespravedliv exkomunikován, V píin M. Marika

praví Pále, že doktoi nebyli vyzváni v náležité form a že

zachovávajíce k papeži všecku) poslušnost a uctivost, ne-

upadli v církevní tresty. Dále popírá, že by sv. Bernard a

doktoi tvrdili, že poddaní mají poslouchati ve všem, kde

se nepopírá pouhé dobro ani nepovoluje pouhé zlo, nýbrž

prostední; doktoi vdí, že se v prostých povoleních (pi-

kázáních) požaduje vypravování (narratio)
;

jestliže toto

jest nepravé, pihází se, že apoštolská stolice a ímská cír-

^ Pes to všeobecn Pále nesouidí, že by neposlechnuti každého

pikázání prelát znamenalo neposlušnost a neuctivost »sub poena

peccati mortalisx. Str. 299*,
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kev klamou a jsou klamány; i vdí doktoi, že ne všecko
povolené (pikázané) dlužno pijímati jako víru ani poslou-

chati ho pod trestem smrtelného híchu až k lepšímu po-

uení/
60. Tato odpov Pálova vcn neuspokojuje, nejen

tím, že tvrzení v ní obsažená nejsou prosta námitek (jak

v poznámkách uvedeno), nýbrž i tím, že jest kusá, reagujíc

pouze na nkteré tese Husovy.^ I pokusíme se doplniti ji

jinými výpovdmi M. Pálce a jeho druh, jež jsou obsaženy
v ostatních polemických jejich spisech, pipojujíce k nim
hned protivývody Husovc, pokud se týe sporu o posluš-

nost církevní autority a tím o uznávání církevní instituce.

Uvedli jsme výše »Consilium« doktor a Husovu odpov
na v tr, de ecclesia. Z ostatní literatury polemické jeden

etz zaíná t, zv. Radou theologické fakulty (též Conditio-

nes concordiae) a pokrauje replikou mistr Pražských, na
niž Pále odpovdl v t. zv, replice proti kvidamístm a

Hus na tuto odpovdl ve spise Contra Pále.

V »Consiliu« fakulty žádají theologové, aby všichni doktoi

a misti Pražští stáli v každé vrouné otázce k papežské sto-

lici a k ímské církvi a poslouchali prelát ve všem, kde se ne-

zabrauje pouhé dobré anebo nepikazuje pouhé zlé, nýbrž

prostední, jež podle zpsobu, asu, místa a osoby mže
býti i dobré i zlé,^ Je to v podstat opakování lánku (2,

a 3.) z prvního »Consilia«, na njž Hus dostaten odpo-

vdl v tr, de ecclesia. Ono stání k papežské stolici a církvi

potahuje se v polemické literatue na speciální otázku

držení nebo nedržení 45 lánk Viklefových, kterou, jak

víme z I, ásti, Hus s páteli energicky popíral na základ
principál Písma a vdeckého zkoumání, Vreplicemistr
pražských se praví, že by theologové tvrdící, že papeže

dlužno ve všem poslouchati, mli by býti potrestáni jako

'
I b i d, c. 45, str. 293*—303*. ást o M. Rvakovi byla opsána

ze Stanislavova tr. »Aljna et venerabilis*, AG. 75, 410,

' Pále opomm^á vyvrátiti celý Husv výklad o apoštolských

pikázáních a pokud se nemá posLouchati pikázání pedstavených

(rovnž uvedené lautority sv, Agustina, Jeronýma a Bernarda), Také

opominul — pokud lze souditi z vydamýcli ástí jeho spisu — pi-

hlédmouti k Husovu výkladu o okolnostech poslušnosti, o pijetí pro-

ces, o stiliu kurie ímské.
• DoiC. 486.
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falšovatelé Písma a kanón. Mnozí papežové bylí kacíi
a jeden ženou a s témi podle kanonického práva není do-

voleno ani obcovati, neku-li jich poslouchati v emkoliv.
Jak tžko poslouchati všech papež ve všem, ukazuje i po-

slední pípad schismatických ek a Francouz, neposlou-

chajících ímského papeže pes 30 let, jichž skutky a nálezy

byly však nedávno schváleny koncilem pisánským. Také
proto, že papež asto odvolává své buly, bloudí a klame

í jest klamán, nelze ho poslechnouti. S druhé strany evan-

jíelické duchovenstvo (Husova sméru] zachovává slova sv,

Augustina o poslušnosti (v. výše str, 404) a všemi zpsoby
smuje k tomu, aby se vzdávala poslušnost nade všecko
nejvyššímu veleknzi a otci našemu Kristovi podle jeho tra-

dic, jež jsou obsaženy v zachovávání desatera, a potom pa-

peži a prelátm, pokud se shodují s naízeními božími a

s evangeliem, jinak ne,^ — Pále odpovdl, že ovšem nemá
se poslouchati papež, o nichž jest známo, že jsou kacíi

^ Dco. 497 (articulus quintus pro tertía causa posituis), Hus ve
vlastní odpovdi »Contra falsa c on sil i a d o c t o r u m« Doc.
499—500 uvádí výrok Lyrv Sup, Deuter. 17, že nemá se poslouchati

nálezu žádného lovka, nechf má jakoukoliv autoritu, jestliže obsa-

huje zjevn klam nebo blud, resp, jestliže se zjevn odchyluje od
zákona božího. Dále uvádí výrok téhož Lyry Sup. Exod. 23, že se

lovk nemá dáti svésti ik híchu mistry nebo soudci sebe vtší auto-

rity. K tomu pipojuje Hus: Kdo, vrn poznávaje pravdu, chtl by
pro bludný soud papeže a kardinál (jak asto se pihází] a pro soud
Farize sedících za katedrou uchýliti se od pravé cesty Kristovy,

když jest sváto (cf. Ethic. 1) vzdávati pední est pravd? Sro\\

2 Ezdr. 4 (citát nelze zjistit). Vzhledem k slovm Mat, 23, 2 »Super
cathedram Moysi« praví Hus, že jsou píklady, v nichž ss nemá po-

slouchati, byf i papež a aelý jeho sbor naizovali nco, oo jesit

shodné se zákonem »in genere suo«, Srov. Augustin Sup. Joh. 10, 11.

Dále se Hus táže, pro doktoi nemají za vrouný píkaz (tamquam
fidem) ipaipeže-m naízené sesazení král Václava IV, a Zikmunida

a pro zamítají papežovo naízení o míst M, Marika, Na konec
o pijetí proces proti Husovi. Doc. 501 (opraa^y textu ap. Sedlák,
Nk, text III, 4; jsou zjevný také z citát Stanislavových v jeho tr.

»Alma et venerabilis«, AG. 75, 361—413). — Srov, též Husovo
podání »Proti rad doktorské (z dubna-kvtna 1413) , Doc,
52—53, Novotný 161—162; v nm se nov xivádí proti doktorm
(krom pípadu Maíkova), že oni i jiní knží nechtí poslouichati krále
eského, svého prvého preláta, aby mu dali po jednom úroku; také
kxál mže spravedliv pikázati, aby nepestávaly služby boží pro
kázání Huisovo, a knží maijí v tom poslouchati, nebo to není pouhé
zlé, alby bohu &loužiliu<
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nebo ženou a tudíž exkomunikováni od boha; avšak papež,
jichž kacíství nebo blud znám není, má se poslouchati ve
všem všudy podle Mat. 23, 3 [Omnia, quaecunque dixerint

vobis, servate et facite) a podle sv, Bernarda (ep. ad Adam
monachum, srov. týž Sup. Cant, sermo 66). Francouzové
vrátili se k poslušnosti a skutky jejich byly na koncilu Pi-

sánském schváleny, aby se zabránilo schismatu a mnohým
jiným zlm. Quidamistié (Husovci] nepivedoui království e-
ské k eckému schismatu, Praví-li, že papeže nemá býti po-

sloucháno proto, že klame a jest klamán, odpovídá se, že

nemá býti posloucháno ovšem v tom, v em jest zjevn jejich

klam nebo blud znám (cf, Lyra Sup. Deut, 17) ;
pakli však

není klam nebo blud znám, má se jich poslouchati. Podle
toho jsme povinni poslouchati proces proti Husovi, pon-
vadž není nic zjevn známo o klamu Alexandra V. nebo
Jana XXIII, , aniž protivníci mohou nás o opaku zpraviti,

ponvadž jsou Dodezelí ve pi a nemohou svditi. Svými
soíistikami Quidamísté navádjí vrný a díve vždy po-

slušný lid k neposlušnosti prelát a k neuctívostí vi d-
stojnosti papežské, biskupské, knžské a duchovní, zaež
mU by býti po zásluze potrestáni jako falšovatelé Písma
kanón.^ Theologové žádali ve fakultním »Consiliui«, aby

Hus nekázal, dokud by nedobyl sob rozhešení od papeže,

a aby z Prahy se vzdálil, by tak osvdil svou poslušnost

k apoštolské stolici; mli to za podmínku míru v obci

i v dlichovenstvui,^ Na tuto žádost misti vbec neodpov-
dli, nýbrž se obrátili proti vývodm theolog z prvního

»Consilia« o tom, že procesy byly v Praze pijaty, že se

v nich pikazuje prostední vc podle stilu kurie a obyeje

pedk a p.^ Jim zase odpovdli misti,* v témže podstatn

smyslu, jako uinil potom Huis v tr. de eoclesia.° Tbeolo-

' AOG. 75. 356—357,
- Doc, 487.
" Doc. 480.

Doc, 498—499.
^ Viz výše sbr. 409 si — Od,poved Jesenic ova v repli-

kaci misir jest iprávmicky pesnjší odpovdi Hus.o\^ (srov. o ní

více níže]. Je 'kratší, ale plnjší, nebof se tu uvádí nm'é,

že naši rodie Adam a Eva poslcolili dáhla. a proto musili bychom

ho poslouchati i my, kdyby byla platná zásada theolog, že pijatého

procesu dlužno poslouicihati. Dále se praví, že tvrzení o nedovolenosti

zkoumání nález odporuje ústav církevní (de Rec, si quando de
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gové nazvali vývody mistr chlapeckými sofismaty (pue-
ríles cavillaciones, sophismata puerilia), jež si vymyslil
rozlobený prokurátor Husv, M. Jesenic, Nikoliv ti, kdož
proces poslouchají, nýbrž naopak ti, kdož jich neposlou-
chají, jsou exkomunikováni a kacíi, jestliže v neposlušnosti
se zatvrdí (srov, Jan Zlatoústý Sup, Hebr, v can, XI, q, III,

c. 31 »Nemo«, ibid. I, dist. XIX, c, IV a V; Deuter, 17, 12,

13; capitula Caroli Imp, decr, 19),^

61, Hus odpovdl na Pálovu repHkaci proti Quida-
mistm ve spise Contra Pále, na který zase Pále odpo-
vdl ve spise zv, Antihus. Na Stanislavv spis »Alma et

venerabilis« odpovdl Hus ve spise »Contra Stanislaum« a
posléze na Pálv »tractatus gloriosus« ve spise »Contra

doctores«. Všecky tyto spisy tvoí poslední fási urputného

a nesmiitelného sporu o poslušností mezi bývalými páteli,

z nichž každý hájil svými výklady sebe a svou poslušnost

nebo neposlušnost. Vizme vzájemné vývody a pokusme se

je shrnouti a zárove kriticky oceniti! Hlavním pramenem
rozpor nebyly »ti pravdy« Pálovy," nýbrž rzný názor

praebendis cum temeamur), pole níž papež chce, aby jeho listy byly

vidny a souizeny a aby nebyly pijímány nebo plnny, jestliže obsa-

hují vc nespravedlivou nebo lživou a jsou podezelé z klamu. Kanón
sardického koncilu mluví proti theologm, nebof pikazuje, aby ne-

vinný nebyl odsuzován a pe jeho byla od biskuip bedlivji vyšetena.
Hlavní však. dvod pro to, že procesy proti Husovi jsou právn
nicotné, jest ten, že byly vytaženy (extracti) a zhotoveny (fabricati)

proti komisí papežov a byly vykonány proti rozhodnutí sv, matky
cíkve (cf, cap. Sac, de sententia excomunicationis, cap. generále

constitutionum, cap, decrevimus, cap. vener^bilibus de sententia ex

libro VI cum jnfinitis juribus). Proto kdo takových p.roces hájí

a vykonává, jest zlolajce a kací. Doc, 498—499,

_ ' AOG. 75, str. 359—360.
" Srov. Huis, C. Pále: »Dioit (Pále) ulterius balbutiendo dc

tribuis veritatibus pro fundameato positis, quas non probabit, nec cum
suis novem doctoribus probare poterit . .« Opp. I, 263b (329b), Ony ti

pravdy byly: 1. žádný z 45 lánik Viklefovýoh není katolický, nýbrž

každý z nich jest bud kacíský nebo bludný nebo pohoršlivý a tak

navádjící k bludu o pravé víe; 2, o sedmi svátostech, klíích, úadech
a censuráah církevních má se smýšleti a viti, jak smýšlí a ví sv,

církev ímská, jejíž hlavou jest papež a tlem sbor kardinál, kteíž
jsou zjevní a praví nástupci Petra a sboru jiných apoštol; 3, v každé
vci katolické a církevní má se státi k rozhodnutí stolice apoštolské

a církve ímské a poddaní mají sa^ch prelát poslouchati ve všem,

kde se zjevn nebo tajn nezabrafiuj e pouhé dobro nebo nepikazuje
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O osobní a úední hodnosti a právoplatnosti knží, resp,

pedstavených; k nmu pistupoval i rzný názor o papeži
jako hlav církve, a z tchto základních pojm vyplýval
i rzný názor o poslušnosti a o procesu Husov, Akoli
názory o papeži a jeho autorit byly základní, nebudeme je

zde uvádti — budou vyloženy ve zvláštním odstavci
o církvi ímské — , nýbrž pihlédneme pouze k vlastním
názorm o poslušnosti. Ve sporu s Pálem je pozoruhodné,
jak znovu Hus vytýká svou pravovrnost a korrekínost vi
papeži, Pále ve své mánii kaceovací vyslovil (v Repl, c,

Quidam) podiv, jak Husovci se odvažují nazývati sebe evan-
gelickým duchovenstvem, když v uení i spisech odstraují
se od víry takka veškerého kesanstva a od sv, církve

ímské jako matky kesanstva,^ Naproti tomu Hus prohla-

šuje, že, jak doufá, jest kesanem »ex integro«, od víry se

neuchylujícím, a že by radji chtl trpti muednictví dsné
smrti, než nco tvrditi mimo víru nebo pestupovati piká-
zání Kristova, I žádá Pálce, aby mu ukázal jediný bod
Písma, jehož nedrží, a shledá, že jest hotov ho držeti, anebo
uil-li by jinak, než ml, pokorné odvolati. Doufá však, že oba
budou díve státi ped soudem Kristovým, než Pále shledá

Husa, že popírá jediné písmenko zákona božího, Pále také

neukáže jediného bodu, ve kterém se Husovci odchylují od
uení kesanstva, leda že kára jí lakotnost kurie ímské
a ostatní zloády protivné životu Kristovu, Zovou se evan-

gelickým duchovenstvem týmž právem, jakým se papež

zo\e nejsvt] ším otcem, evangelickým pastýem a hlavou

bojující církve,^ Pálova odpov jest karakteristická; Hus
se odchyluje od obecné víry ímské církve a veškerého ke-
sanstva, ponvadž odpírá — tem pravdám] výše uvede-

ným, jež jsou obecnou vírou veškerého kesanstva!^ Pále

pouhé zlo, nýbrž vc prostední, jež podle zpsobu, místa, asu nebo

osoby mže býti i dobrem i zlem, ÁOG, 75, 362 a j. Stanislai tr.

»Allma et veneraibilis«,

* AG, 75. 353.
' C, Pále. — Opp, I. 260a/b (325a/b).
' »Iste veritatcs šunt íides communis Romane ecclesie et tocius

christianitatis,* a níže: »in predictis tribus veritatibus tota dependet

religio Christiana et íuit a multis oentenis amiorum illa religio íírmiter

•ibservata a christianis doctis et indoctis«, Antihus c. 6, 79. Cf. níže:

»religio Christiana quoad singula puncta in veritatibus doctorum no-

minata«, i b i d. 80.
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se neostýchá ztotožovati s kesanstvím a s církví

svoje ti vty oividn dogmaticko-dísciplíinární povahy,
které, by í byly zcela správné, nemohou pece initi

nárok na to, že by byly základními dogmaty uení ke-
sanského. Jest to úzké hledisko hierarchicko-ímské, jež

bylo v zásadiním a nesimiitelném odporu proti hledisku Hu-
sovui, podle nhož základem i obsahem uení kesanského
i církevního jest uení Kristovo, S tohoto evangelického
stanoviska zove se Hus kesanem »ex integro«, kdežto
s hierarchického hlediska Pálova byl zván kacíem,^ Pal-
coví nebylo ovšem neznámo evangelické stanovisko Husovo,
i pokoušel se vytknouti kacíství také po této stránce- Tak
vytýká, že se Hus opírá o zákon Kristv a nechce nieho
pijmouti, co v nm není vyjádeno, by to i bylo schvá-

leno kanóny a právy; tmito Hus pohrdá, nazývaje je lidský-

mi tradicemi,- Speciáln Hus se svými stoupenci prý kryje
se zákonem Kristovým, aby unikl soudu svtskému, resp,

církevnímu, aby nemusel poslouchati církve a papeže (jež

zneuctil a pokálel ped lidem), nýbrž aby mohl po viklefsku

uiti o svátostech, klíích, censurách a úadech církve, aby
mohl proti zákazu papežovu dále kázati amši sloužiti, aby sám
byl obžalovaným i soudcem, in zbyteným církevní úad
rozeznávati a definovati ustavené vci (constituta), a aby
mohl Dsobiti rozbroje v lidu a podncovati svtské pány
proti církvi a knžstvu až k jeho olupování, vyhánní a za-

bíjení, což vše jest na odpor zákonu Kristovu, který uí
sjednocovati poutem sv, lásky, krotiti nepátelství a záští,

nepátele milovati, jim dohe initi a zlé zlým neodpláceti.

Podle tohoto ovoce se Husovci poznávají, že nejsou ducho-

^ K jaikým konfusnoistem Pálova fikce zavádí, ukazuje vta, že

prý Hus, odporuije zatvrzele tem pravdám doktor, odporuje zjevn
— Písmu sv,, jež praví v Mat, 23, 3: »Všecko, cožkoliv vám rozkázcili,

zachovávejte a ite« a v Luk, 10, 16: »Kdož vás slyší, mne slyší,

a Ikido vámi pohudá, mnou ,pohirdá.« Tím také prý Hus bojuje pax)ti po-

slušnosti svých prelát a obecné víe kesanské. Jeho 'kacíství je tím

vtší, že navedl i lid k neposlušnosti a neuctivoisti pedstavených a

k nenáboženství, jakož i k zleihení svátostí, censur a uctívání ostatk,

k zniení svobody, ipráv a obad církevních. Antihus c, 6, 80—&1.

Facit takového raiisonování je, že se náboženství reduikuje na posluš-

nost církve ili na implicitní pijímání svrchované autority církve

jako viditelné spolenosti.
- Antilhus 81, c, 6.
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venstvem evangelickým, nýbrž spíše ábelským. Akoliv
svým úadem jsou svatými knžími, pece pro bludy v ká-

zání slova božího pestávají býti evangelickým duchoven-
stvem/

Jak patrno, Pále dokazuje, co chce dokázati. Chce
dokázati Husovo tvrdošíjné popírání církevní moci soudní
a výkonné jako pedpoklad jeho kacíství, a proto všecky

zásady Husovy pozoruje a posuzuje s této obviovací per-

spektivy, Hus nazval své stoupence evangelickým ducho-

venstvem, ponvadž postavilo evangelium za nejvyšší

normu nejen vrounou, nýbrž i správní a soudní zejména
v negativním smyslu, že se totiž žádný nález církevní a pa-

pežský nesmí Písmu píiti, a Pále z užití tohotO' principu

pokusil se vyvoditi veškeré jeho kacíství i revolucioná-

ství; jak násiln si poínal, ukazuje s dostatek naznaená
jeho argumentace, Hus žádal na Pálovi, aby mu dokázal

jediný bod, v nmž se odchyluje od Písma a zákona božího,

a Pále mu ddkazuje, že se odchyliiije od tí vt doktor,

jež prohlašuje nestoudn za normu, ne-li soujem kesan-
ské viry, Hus chtl miti sebe i jiné Písmem, pijiniaie

kriticky nálezy jiné autority jen potud, pokud se s Písmem
shodují, avšak Pále mí Husa temi pravdami, na jichž

pijímání iní závislým i pijímání autority Písma, vin pi
tom svého protivníka z hrubého zneužívání téže autority.

Vlastní otázky poslušnosti Hus ve spise proti Pálovi
neešil, odkazuje prost na svj spis o církvi,^ Reagoval

'^

Aaitihus 81—85, c 6, Hus se vymyká podle Pálce soudu pozem-

skému, akoliv sám zákonodárce Kristus dal se nespravedliv souditi

soudem svtským (od Katifáše, Herodesa a Piláta), a nikoliv soudem

božím (Jan, 19), I b i d, 82,— Hus (jenž více na Antiihusa neodpovídal)

mohl by iproti tomiu namítnouti, že nežádal pro sebe soudu božího,

nýbrž ádného soudu církevního, jenž by jej soudil podle práva a

pravdy. — Také Pále Husovi a stoupencm vytýká (str. 83), že

sami se Chtjí souditi, pohrdajíce vlastním biskupem diecesnírn s jeho

ádnými oíiciály a veejn nazývajíce papeže ohavností a antikristem

i církev sni\ ímskou hnízdem satano'vým. Této infamace v projevech

Husových není,
= »In sexto item lioquiltur doctor (AG, 75, 356—357, v, výše

str, 425) multum de obadliencia, Remitto eum ad tractatulum de eccle-

sia, quía ibi plane scripsi, responidendo ad ipsorum probationes, et

ostendi, in quo et quando dicitur quis alicui esse oibediens, et in quo

licitum est seidi apostolicae, i, e, ptapae et oardinalibus, ut dociores
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pouze na pípad Francouz a na vlastní proces. Skutky
francouzské církve z ticetiletého schismatu byly pisánským
koncilem schváleny, což Hus mél za oividné schválení

blud. Jestliže totiž (praví Hus v C, Pále) byli Francou-
zové tvrdošíjní schismatikové a tudíž kacíi (jak byli zváni

s ímxské strany od papeže, jeho písa, posl a doktor ka-

nonického práva), jak mohly jejich skutky býti náležité"

sdíváleny koncilem pisánským, aniž by své bludy bylí odvo-

lali a oni byli píijati v jednotu sv. církve? Pedpokládajíc, že

Francouzové bloudili, nemly býti jejich bludné skutky

schváleny pisánským koncilem pro žádnou jednotu, pon-
vadž byly-li ádn schváleny, musil by je naped schváliti

vševdoucí a pi každém chování spolupsobící bh a tak

by bh byl schvalovatelem zlého, což není pravda.'- Pále
odpovídá na tyto »neužiteoné tlachy« jiným — tlachem ne-

mén neužiteným, že totiž prý (dicitur) vlastn skutky a
nálezy ani Francouz ani druhé strany nebyly »in speciali«

pedloženy pisánskému koncilu ke schválení, nýbrž že papež
sám, chtje odstraniti mnohé zápletky a mnohá jiná zla,

vyplnil nedostatky a opomenutí z plnosti své moci, tak že

papež ani koncil fakticky nevykonali nieho, co by podle

rozkazu rozumu vykonati nemli.-

illi praetendiiit, obedire, Et ibi doctor repverlet auitoritates, quas ad-

ducit pro obedientia praelatoriim.« — C, Pále. — OpP- !• 262b

(328a). — Podobn níže 264b (330b—331a), kdež i zmínka o Deut. 17

a schzce radniní. — Pále nazývá odlkaz Husv lstí, žádaje odp<3-

vdi k jeiho dvodm a autoritám, ale Hus prý odkazuje tam, kde
není s to náležit od/povdti. Antihus 123, c, 10. Což by spíše platilo

o PálovI, jenž na Husv dkladný výklad o poslušnosti odpovdl
neúpln a nedostaten.

^ C, Pále. — Opp, I. 262b (328b),
' Antihus 123, a. 10. Speciáln porý papež »deoTdiinacion,es tuUt,

mon habitas potestates, officia vel iura oontuliit, minus iusta iusti-

íicavit, non deordinaciones vel aliqua erronea approbavit, nec illicita

fuisse iusta sentenciavit, non eciam, quod pro parte alia iustícia

sixasát, exercuit, sed, quod pro imtegiTacione et unitate dhxiisitícLnorpjin

expediebat, elegit«. Ib, 123, Proti itomu staí ípoiznamenati, že &e

papež Alexandr Vi. má stejn tak málo za legitimního, jako sám
koncil pisánský, a že rehabilitaci Francouz neprovedl papež, nýbrž

koncil sám, jedmající v prvních 19 sedníoh bez papeže, jenž byl

zvolen teprve pozdji. Alexander V, poítá se (proti ehoovi XII, )

mezi ony vzdoropapeže, jež Franzelin (De cccL 235) naizývá ne
formáln, nýbrž matcriáLn sdhismatiky.
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V píin procesu Hus uvádl s jedné strany, že se pa-

pežové v soudu klamou/ a s druhé strany že on byl hotov
uchýliti se k papeži k rozsouzení své pe,^ První vta byla

dokladem Husovy tese o Písmu soudci a druhá projevem
Husovy formální korrektnosti v postupu pe. Ale Pále,
souauje Písmo s tradicí a považuje každý vrouný nález

papežv eo ipso za souhlasný s Písmem, prohlásil, že církev

klame a jest klamána pouze ve vci právní (in materia
iuridica], nikoliv ve vci vrouné (in materia catholice cre-

denda vel pro eadem materia sentencia ferenda), V této

vci se ímská církev nikdy neklame a jest kacístvím íkati,

že níslušný její nález jest protivný Písmu a tudíž není

podle zákona božího.^ Husovu ochotu k soudu papežovu
odbývá Pále otelou výtkou, že se Hus nestavl u kurie,

akoliv byl k ní pohnán, byv obžalován z kacíství, a akoliv
mu byla nabídnuta bezpenost ped násilím (nikoli ped
právem) a také náklad se stáními spojený.*

Poslední spor sem náležející týkal se Husova na-

vádní k neposlušnosti, Hus nemohl zde mleti nebo
spokojiti se struným prohlášením, ponvadž Pále tu

na strkal psí hlavu buiství proti knžské hierarchii v-
bec. I rozebral výtku Pálovu kus po kuse a ukázal, že tvrzení

tohoto o jeho bezdvodných sofistikách a duchu bludu

jest jen nedokázaným tvrzením, dále že výtka o navádní
lidu k neposlušnosti jest falešná, míní-li se neposlušností

protiva svaté poslušností, ale sorávná, míní-li se neposluš-

ností nenáležité podrobení se pedstavenému — Hus bohem
dosvduje, že jest jeho snahou, aby lid vždy náležit (li-

cite) poslouchal prelát a prokazoval jim uctivost podle zá-

kona Kristova, — a konen, že závr o trestuhodnosti Hu-
sovou jako falšovatel Písma jako falešný má se vrátiti do

úst Palcových; v píin uvádní a neešení Písma odka-

zuje Hus na svj spis o církvi. Rozpor mezi theorií a praxí

' C, Pále. — Opp. I, 262a (327b),
' Ibid. 25% (324b).
* Antihuis 110—111, c, 8. srov. výše ást II str. 329, O téže vci

jedná Pále v tri. Dc ecclesia (Sedlák 228*), kde zase doslovn
opisuje Stanislavv tr, »Alma, et venerabilis«, AOG, 75, 379—380.

V Antihusovi jsou vlastn jen slabé ohlasy toJioto pramene,
* Antihus 75, c, 6.
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doktor trvá, nebo kdežto uili, že nutno papeže poslou-

chati ve všem prostedním, sami neposlechli ani naízení
pap, Bonifáce IX. o sesazení král Václava IV. a Zikmunda,
ani naízení pap. Innocence VII. o pijetí M. Marika do
sboru doktorského, a byli k tomu procesuáln napomenuti
ped notáem. To nejsou neužitené sofistiky, nýbrž posi-

tivní námitky (reales instantiae) a doktoi méli íci, bud
že tito papežové jim pikázali zlé nebo isté zlé, pro nž
neposlechli, anebo že jim pikázali ne isté zlé, jehož ne-

poslechli, a proto jako pímo neposlušní upadli v trest

klatby, byli zbaveni beneficií a stali se neschopnými úadv
církevních. Ježto nemohou íci, že sesazení král nebo ud-
lení místa doktorského jest pouhé zlo, musí pipustiti dvojí

možnost: bud jejich závr o poslušnosti není pravý, anebo

stali se neposlušnými papeže a upadli v uvedené tresty,^

Pále odpovdl v Antihusu rozvlán, polemisuje nej-

prve Stamislavovými dvody proti Je&enicov replikaci a

potom deklamuje po starém, jak Hus je neposlušný církve

i prelát a tvrdošíjn buiský, jak se kryje zákonem Kri-

stovým ped církevní kázní, jak jinak ml projeviti ctnost

pravé poslušnosti, jak pyšn a buiský v Betlém kázal,

jak neposlechl papežova zákazu kázání atd. Více než opa-

trnickému tvrzení Husovu o snaze navádti k poslušnosti

ví Pále jeho skutkm, jež jsou buiské a protivné

prelátm i sv. církvi ímské, a také více ví kikm Hu-

sových stoupenc útoících na poslušnost a uctivost k pre-

látm. A šíí se opt, jak rozumn a spravedliv ukládá se

mlení lovku podezelému z kacíství a uložilo se i Hu-
sovi, jemuž již pišel as, aby se kál a srovnal se v po-

slušnosti s obcí všeho duchovenstva i kesanstva podle

uení evangelia, apoštol a sv. doktor. Pále na konec po-

pírá, že by pap, Bonifác IX, naídil eským doktorm, aby

schválili sesazení Václavovo a Zikmundovo; doktoi pouze

" C. Pále. — Opp. I, 263a (328b^329a), — Na konec Hus,

dovolávaje se (jako Pále] Deut, 17, 10—11: »Uiníš všecko, co by ti

pravili ti, kdož stojí v ele místa, kteréž byl vyvolil bh, a emu by t
uili podle zákona ieiho«. praví, že chce se držeti tchto slov, neuchy-

luje se ani na právo ani na levo (i b i d. 11) a že chce pokorn pi-
jmouti každého, kdokoliv jej pouí podle zákona božího, jenž jest

jeho ^^šším vdcem a soudcem. I b i d. 264b (331b),
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slyšeli, že Bonifác soudn prohlásil sesazení tchto král,
a ve vcech soudních, jež žádají zpráv, svdectví, dkaz
a p,, mže podle Pálce papež i sbor kardinál klamati a
býti klamán, a proto nemusí poddaní vždy pikládati jim víru
(tenere tamquam fidem). Sesazení král nebylo pikázáno,
nýbrž soudn vyhlášeno a nalezeno, a z uvedené píiny ne-
jsou vící povinni pijímati tento soud jako víru. Podobn
v pípad Maíkov dlužno lišiti milostné povolení a prosté
pikázání; vc Maíkova byla vcí milosti a v takových se

požaduje vylíení pípadu (narratio), které, je-li klamné, p-
sobí i klam papeže a kardinál; ani tyto milosti není nutno
pijímati jako víru a papeže mén dobe zpraveného mají
poddaní, nesoudíce papežských list, zpraviti o pravd po-

korn a uctiv. Udlení doktorského místa nebylo iré zlé

a doktoi toho nepopírali, avšak žádati (resp, chtít míti —
velle habere) doktorského místa neoprávnn a udliti je

pro specifickou vlastnost obyeje, jež jest sama sebou

špatná, mže býti iré zlé. Ostatn doktoi nebyli nikdy

v náležité form vyzváni, a zachovávajíce jinak k apoštolské

stolici všecku poslušnost a uctivost, neupadli v tresty.^

To je poslední polemické slovo Pálovo v otázce Hu-
sovy poslušnosti. Krom nedokázanýcK obvinní o buiství
a neposlušnosti operuje Pále, jak patmo, distinkcemi na
pohled trefnými a dvtipným.i, ale ve skutenosti jalovými.

Jalové jest rozeznávání poslušnosti ve vcech soudních a

vrouných, nebo podle církevního uení odporuje to kato-

lickému dogmatu o plné moci papežové pastýské, vlád-

' Ajxtiuis 123—133, c, 10- Srov, i výše str. 422. Co iiivádí Pále
v Antihusovi 124—125, jest doslovn pejato ze Stanislavova tr, »Alma
et venerabilis«, AGG, 75, 396; str, 125 doslovn odtudž 397, str, 127

doslovn ze Štpána z Dolan, Fez, Thes. IV, 389, str, 129, odtudž str.

373; str, 132 o citátu z Bernarda z Alma 409; 132 (konec) z Alma
407; str. 133 z Alma 411, a verše na konci ze Štpána z Dolan Hus
se v C. Pále (262a, 327'b) také vysilovil, že on a jelio stoupenci

chtjí se podrobiti v soudu netoliko apoštolské stolici, t. j. papeži

s kardinály, nýbrž i každému lovku chtícímu je souditi podle zá-

kona božího (srov. iéž výše ást I, str, 46i Pále o^dpovdl, že

takové podrobení jest sofistické, podle jména a ne padlo vci. pokorné
slovem, ale píliš pyšné skutkem, ponvadž znamená, že se Hus
nechce podrobiti žádnému kompetentnímu soudu na zemi, domýšleje

se, že smýšlí a ví lépe než církev ímská a veškerá obec katolických

prelát. Antihus 111, c. 8.

Kybal, Uení M. Jana Husa. ^^
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nooicí i spravující/ Ostatn Hus nežádal zajisté, aby doktoi
pijímali soud papežv o sesazení Václavov a Zikmundov
jako vrouný lánek, nýbrž aby prost poslechli jeho ná-
lezu vyneseného z plné mocí papežské. Rovnž jest jalové

rozeznávání milosti a pikázání ve vci Maikov, ve které
opt papež ze své plné moci ukládal poslušnost k udlení
kollace církevního beneficia. Žádal-lí právem Pále na Hu-
sovi, aby poslouchal bezpodmínen papeže ve všem pro-

stedním a speciáln ve všech nálezech v jeho procesu vy-

daných, mohl týmž právem Hus žádati na Pálovi, aby po-
slechl papeže v jiných vcech váhy nepomrn menší. Ze by
se pi procesech Husových jednalo o víru, bylo podle Husa
»petitio principii«, jež se mlo dokázati a jež zstávalo,
pokud se nedokázalo, insinuací interesovaných protivník.

Podle Pálce však víra byla píinou papežových naízení
proti Husovi a proto Hus ml jich poslechnouti s absolutní

ochotností. Uvidíme v jiné ásti, pokud Hus byl bludaem,
a zde pouze ukazujeme, jak z rzného názoru a soudu o po-

slušnosti vyplývalo samo sebou rzné a navzájem nesmii-
telné její praktikování, tak jako z rzné theorie vyplývá
rzná prakse.

62, Dlužno ješt pihlédnouti ke sporu Husovu s M,
Stanislavem a doktory vbec o poslušnosti, pokud vychází

na jevo z traktát »Alma et venerabilis« a z »tr, glo-

riosus«, na než Hus odpovdl ve spisech »Contra Sta-

nislaumi« a »Cointra doctores«,' Stanislav vychází opt

' Srov. Denzinger'' nr. 1698 (1547).
' Stanislav vyslovil se o poslušiností již na konci traktátu

De Romana ccclesia, ed. Sedlák 94—95, Praví tu, že když
sie nco pilkaizuje nebo brání, musí se hledti k tomu, jestliže ve

form, jíž se pikazuje nebo brání, explicite jest obsažena spe-

cifiaká plná kvalita mravní (qualitas sípecifica moris plena), podle
které jest to neb ono dobré (»secundum se« nebo isté dobré) anebo
zlé (xper se« nebo isté zlé). Je- li to dobré, nemá se nikdy opomí-
jeti, pak-li špatné, nikdy pipoiuštdi. Jestliže ve form není oné ex-
plicitní kvality mravní, má poddaný hledti k tomu, zda v pikázání
nebo v zákazu není aspo implicitní kvalita mravní, jíž ped-
stavený z neznalosti nebo ze zlovle nevyjádil, a podle toho má se
chovati k pedstavenému. Ku p, kdyby prelát pikázal poddanému,
aby pijal tajn sto zlatých a schoval je pro nho i pro sebe, a by
žádný z nich neml k nim práva, mohlo by to pikázání býti v ped-
ložené holé form i dobré i špatné, akoliv kvalita mravní jest v nm
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Z bludaství Husova a jeho stoupenc; to se projevuje podle
nho jednak v držení 45 lánk Viklefových, jednak ve
špatném smýšlení o církevních svátostech, klíích, úadech,
censurách a p/ Proti nmu postaveny »ti pravdy«: 1.

žádný z 45 lánk Viklefových není katolický, 2. o sváto-
stech atd, dlužno viti, jak ví ímská církev, jejíž hlavou
jest papež a tlem sbor kardinál, 3. v každé vci, ve které
se explicite nebo implícite nezabrauje iré dobré nebo ne-
pikazuje iré zlé, nýbrž vc prostední, dlužno poslouchati
pedstavených,^ Z tohoto negativu a positivu utvoena pak
fotografie Husova bludaství, jak ji vynalezli a rozmnožo-
vali doktoi bohosloví, Stanislav jest ve slovném výrazu
mén žurnalistický než Pále, ale jinak ve vci stejné

extrémní. Tvrdí, že Husovci (jež nazývá nžné šílenci opi-

lými sladkým jedem Viklefovým), vzpírajíce se odsouzení
45 lánk Viklefových, vzpírají se soudu papeže, církve a

každého církevního soudce na zemi, a vymlouvají se na
zpsob kací, bud že chtí státi k soudu (fides et determi-

natio) církve ímské »jako shromáždní vících«, anebo že

chtí státi k soudci ímské církve, jejíž hlavou jest papež

implicite sarma o sob (»seoundiU'm se«) špatná, t, j. krádež, I irá

poddaný vysloviti pedstavenému onu kvalitu, prav: »Ote nebo
pane, to byla by krádež, zdali mám tak initi?« Nechtl-li by ped-
stavený upustiti od rozkazu, nemá ho poddaný poslouchati, ponvadž
je to isté zlé. Podobný pípad by byl, kdyby papež pikázal pod-
danému, aby mu dal tvrz nebo tisíc zlatých. Kdyby v jiném pípad
prelát pikázal poddanému, aby zachoval panictví, a poddaný neml
k tomu síly ani chuti, byla by v pikázání specifická kvalita mra\iií

špatná sama o sob (vdomé zavazování pod trestem vného od-
souzení) a poddaný není povinen poslouchati. Kde se však nep',kaizu'je

ani nebrání isté zlo nebo isté dobro, nýbrž vc prostední, ve

které iby ani explicite ani implicite nebyla specifická kvalita mravní
ani dobrá cuii špatná, tam se pikazuje ne>bo brání explicite a implicite

vc prostední meizi istým dobrem a istým zlem, I má v tom pípade
poddaný obecn poslouchati, byf i bylo nesnadné, co se brání

nebo pikazuje. Má se však poslouchati, ponvadž ctnost poslušnosti

ili poslušnost platí více než všecky ostatní ctnosii mravní, jak praví

Augustin v Sermo 86,
^ Plné obvinní zní »male s*íntire generaliter de septem sacra-

mentis ecclesie, de clavibus, officiis et censuris ecalesie, de moribus,

ritibus, iuribus, libeirtatibus, ccremoniis et saoris rébus ecclesie, de
veneracione reliquiarum, de indulgenciis, de ordinibus et religionbus

in ecclesia«. AOG. 75, 361.
' I b i d. 362, srov. výše str. 426.
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a tlem sbor kardinál, »jako jest povinen každý vící a
zbožný kesan«. Obojí výmluva jest kacísky sofistická

a lstivá,^

Hus odpovdl na tento výklad strun: Pedn není
dokázáno ani jedním dvodem z Písma nebo z rozumu,
že kterýkoliv z 45 lánk Viklefových jest kacíský nebo
bludný nebo pohoršlivý (srov, zejména hájený i, 32 a 33);
proto jsme se vzepeli odsouzení, jež jest nerozvážné a ne-
odvodnné ili krátce eeno matonické (opp. katolické).

Tímto vzepením se strana Husova neinfamovala, jako se

neinfamoval Nikodém (Jan 7, 51), Josef arimatejský (Luk,

23, 50-51, Mark, 15, 43) a Petr (Sk, 5, 28-29): podobn se

neinfamovali misti strany Husovy (Marek z Hradce, Be-
dich Epinge, Prokop z Plzn), když na radniní schzi žá-

dali spolu s jinými, aby nebyla odsuzována pravda, a smle
odporovali usnesení doktor, kteí také mezi radniními
lánky žádali zastavení kázání jistých kazatelv. Za
druhé Hus vytýká Stanislavovi, že spravedlivé a svaté vy-

znání Husovc, že chtí státi k soudu církve ímské, jako

stojí každý vrný a zbožný kesan, pokálel uvedemou insi-

nuací,^ — Druhý spor týkal se stání k nálezm papežo-

vým, V Replikaci mistr Jesenic prohlásil, že se nikdy nemá
státi k nálezm papeže a kardinál, leda pokud se srovná-

vají s Písmem. St. a N, Z,, z nhož ustanovení papež vzala

poátek.^ Stanislav odpovdl, že je to blud, znamená-li to,

že papež a kardinálové nemohou vícím nieho ukládati,

leda to, co jest obsaženo v Písm St, a N, Z,* Odpovd zby-

tená, ponvadž Jesenic mluví výslovn o srovnávání se

s Písmem a zakládání se na Písmu, To ví i Stanislav, a proto

praví, že, znamená-li vta Jesenicova, že nález papežv
nemá býti protivný Písmu, nýbrž s ním v pravd souhlasný,

— jest správná. Ale zase hned dodává, že nesmí se pochy-

' Ibid. 362—365.
= C, Stanislamn, c. 1. — Opp, I. 265l^267a (331b—334a).
* Jesenic praví dále, že cokoliv papež ustanoví prav a

s mistrovskou rozumností, má se mu viti a ne jinému (XIX. d. »Si

Romanorum«], Avšak nech kdo viádne jaikoukoliv svatostí nebo

naukou, nemá se mu pece viti, leda by to založil na Písmu sv. nebo
na pravdivém dvodu rozumovém (IX. d. »Ego solus« a zvlášt XXV.
9, I, c. »Sunt quidam«), Doo. 496.

* AOG. 75, 374
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bovati, že by tomu tak pi kterémkoliv nálezu církve ne-
bylo, ponvadž, kdyby jediný nález církve nesrovnával se
s Písmem, byla by církev podezelou v každém svém ná-
lezu a z toho by byl pílišný zmatek na celém svt. Proto
Kristus zabezpeil církvi onu konformitu s Písmem, podobné
jako jí zabezpeil viditelné útoišt, jímž jest mysticko-

církevní kompositum, složené z církevních ástí s hlavou-

papežem a s télem-sborem kardinál a nadané plností moci
zákonné, soudní i výkonné/ Akoliv materiální ásti
v církvi ímské, jako jsou osoby papež a kardinál, mohou
tžce blouditi v mravích a vypadnouti z pravé víry, pece
církev ímská zstává vždy svatou a im-munní ode všeho

nebezpeného bludu, tak jako byla v dob sv. Petra a sboru

ostatních apoštol, naplnných Duchem sv/ Z toho plyne
mimo jiné tento závr o poslušnosti; papeže teba ve všem po-

slouchati, jak svdí Mat, 23, 2-3 a Luk, 10, 16, nebo pa-

pež sedí na stolci knížete apoštol, sv, Petra, ano samého
Krista, Tomu neodporuje, že papežem byla žena, pon-
vadž to nebyl skutený papež již z toho dvodu, že žen
není dovoleno mluviti v církvi a uiti (I Kor, 14, 34 a 1 Tim.

2, 12); ani tomu neodporuje, že mnozí papežové byli kacíi,

nebo ani doktoi netvrdili, naopak popírali, že se má po-

slouchati papeže, jenž jest notorickým kacíem ped tváí

církve, Z vty, že nutno papeže poslouchati ve všem, kde se

nepikazuje iré zlo nebo nezabránu je iré dobro, nenásle-

duje, že by se podle doktor mlo poslouchati papeže v ne-

dovoleném a samo sebou špatném, podobn jako z téže vty
nenásleduje, že by se mlo poslouchati papeže ženy nebo

zjevného kacíe. Pakli by papež v srdci upadal v kacíství

a poddaným to nebylo známo, mají ho poddaní pece po-

slouchati ve všem, kde nezabránuje iré dobro nebo nepi-

kazuje iré zlo, ponvadž mají a jsou povinni míti ho za

paoeže podle soudu církve, jež soudí o vcech zjevných, a

nikoliv tajných. Pisatel (Jesenic) se svými spoluvinníky

snaží se stejn zniiti základ theologického života (po-

píraje Písmo »Super kathedram Moysi«), jako zniiti zá-

klad mravního života, jímž jest poslušnost, a to tím, že

' AOG, 75. 374—376. Co se dále praví o formálním principu

immanentním tomuto íkompositu, vyložíme níže v ásti o církvi ímské
' Ibid. 379
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prý dovozuje, že poddaní mají poslouchati podle vlast-

ního osudu a zdání, a nikoliv podle pikázání pedstave-
ných v tom, co není jako iré dobro zabránno ani jako
iré zlo pikázáno, nýbrž jest vc prostední. Stanislav

opakuje, že zjevn kacíského papeže nemá se poslouchati,

nebo jest to iré zlo a odporuje Písmu (Tit, 3, 10 a 2 Jan.

10). Námitka o ecích a jejich ženách by ukazovala, že její

autor schvaluje manželství eckých knží a tím více si váží

bludu ek, než katolického nálezu ímské církve, O Fran-

couzích a pisánském koncilu odnovídá Stanislav jako Pále,
spíše naopak (v, výše str, 430), Na námitku, že se nemá
papeže poslouchati, ponvadž asto odvolává buly a

klame i jest klamán, odpovídá Stanislav, že pedstavený
pikazující špatné ovšem bloudí, ale poddaný poslouchaje

v tom- nebloudí, jak patrno z listu sv, Bernarda k Adamovi,^

Že by evangelický klérus Husv snažil se všemožn (podle

sv. Augustina) poslouchati Krista i papeže, pokud se tento

srovnává s Písmem, Stanislav popírá, uvádje íjako Pále),

že se to poznává po jeho ovoci, jímž jest bouení proti cír-

kevním prelátm, O srovnávání se s Písmem praví Stani-

slav, že nelze žádati, aby se prelát srovnával v pikazování

se zákonem božím, ponvadž nikdy prelát ani nezabránuje

iré dobré (explicite nebo implicite), ani nepikazuje iré

zlo, nýbrž zabrauje vc prostední, již poddaný mže opo-

menouti, nebo pikazuje vc prostední, již poddaný mže vy-

plniti. Aby se tudíž vyhnulo tomu, že by poddaní poslou-

chali pedstavených pikazujících špatné skutky a tím od-

pírali naízení božímu, nebo že by v jiných pípadech ne-

poslouchali, naídil Kristus o špatných pedstavených Mat,

23, 3: »Všecko, cožkoli by vám rozkázali, zachovávejte a

ite, ale podle skutk jejich neite,« Všecko, co sedící na

Mojžíšov nebo Petrov katede pikazují, pikazuje skrze

n a v nich bh, kdežto co špatného iní, iní bez boha a

proti bohu. V prvním pft^ad má se jich poslouchati, v dru-

hém nikoliv. Ale poddaní nemají, jak chce Hus, podle

vlastní hlavy a vle rozsuzovati, zda se pikázání pedsta-

vených shodují se zákonem božím, a podle toho jich po-

slouchati, nýbrž toliko mají hledti k tomu, zda prelát pi-

' Ibid. 38S—388.
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kazuje nco nebo nic, t. j. iré zlo samo o sob a samo sebou,

a jestliže pikazuje nco, mají ho posloudhati, a pakli ne-
pikazuje nic, nemají ho poslouchati/

Proti tmto podivným tesím Hus nejprve energicky popírá,

že každý nález ímské církve papežsko-kardinálské byl by sou-

hlasný s Písmem, Praví, že toho Stanislav nikdy neookáže,

V pítomné dob na p, papežové a kardinálové nalezli, že

ást Francouz je kacískou, ponvadž nechtla se podrobiti

Urbanovi a jeho stoupencm-; kterýžto nález nelze shledati

souhlasný s Písmem St, a N, Z,, ježto by jinak nebyl od-

volán na pisánském koncilu r. 1409- Bu se mýlil tehdy
papež nebo se mýlí nyní koncil, Stanislav nedokáže ani svého

tvrzení, že papež z plné moci vyplnil nedostatky a opome-
nutí, pijav Francouze do církve, aby zabránil vtšímu ne-

bezpeenství: nebo jak jest možné, aby ást, která byla po
30 let v tvrdošíjném kacíství, mohla býti uinna od papeže
nekacískou nebo spravedlivou, aniž by uznala svj blud a i-
nila pokání? Stanislav ml by svými slovy napomenouti pape-

že, aby napravil vlastní nedostatek, který je v tom, že nemže
si podrobiti ehoe XII, s Ladislavem a s druhým protivní-

kem aragonským! Ale tese Stanislavova o nutné shodností

každého nálezu papežova s Písmem je nesprávná již proto,

že se opírá o nenáležité podobenství, jež se iní mezi Pís-

mem, které nemže býti klamáno ani klamati, a mezi církví

papežsko-kardinálskou, která klame i jest klamána^ (cL

Extra de simonía, cap. »A nobís«) a které v tom pípad
nemusí se poslouchati,^^ Ostatní tese Stanislavovy nechal

Hus bez odpovdi, a to ze tí dvod, jak na konci svého

spisu uvádí: pedn, že ml po ruce Stanislavv spis ne-

úplný (sahající pouze k c, 5, De obediencia v II, ásti); za

druhé, že jiné vývody Stanislavovy nejsou úinné, a za tetí,

' I b i d. 388—38^.
-'

C, StanislauTO c. 12, — 0^. I. 290a/b). Výše na po.

c, 11 (288a, 360a) praví Hus o naposlušnosti evangelického ducho-

venstva, že toto duchovenstvo iest ochotno poslouchati i papeže i pre-

lát ve všem, co má poslouchati podle evangelia. Ale mnozí z tohoto

duchovenstva nechtí jednati podle skutk papežových a prelát, pon-

vadž tito asto pikazují dobré, ale neiní ho, a ukládajíce nesnesi-

telná bemena na šíje lidsiké, neohtí sami se jich dotknouti ani prstem,

Ive. 10 (358a, 360a) vývody o podmínkách souzení kurie ímské

mají jistý vztah k otázce p.jslušnosti, v. níže.
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Že na nkteré vývody (zejména o poslušnosti) odpovdl jíž

v traktátu o církvi/ Ponvadž nám tu jde o poznání pede-
vším názor Husových, mžeme i my pominouti ostatní

argumentace Stanislavovy^ a pistoupiti hned k poslední

' Ibid. c. 12, 292a ( 365b).
' V ipoznámce uvádíme, že Stanislav mluví dále v c. 8 o po-

slušnosti ve vci orocesu Husova. Pokouší se tu vwrátiti ooslední (12.1

lánek Jesenicovy repliky (viz výše str, 425, pozn. 5), Mimo
rzné klikování je pozoruhodný názor Stanislavv že klérus Pražský,
a jest .soudcem církevním, nemže souditi o nálezu kardinálov vy-
daném autoritou papežovou, nýbrž musí jej prost oijmou^i; duchovní
soudce na zemi, papež, má prý právo souditi o vŠ2m, i duchovním i

svtském (pokud podléhá duchovnímu), a sám nemže býti souzen od
nikoho na zemi, akoliv sbor církve (corpus ecclesiae) mohl by ve vci
kacíské papeže souditi, a to autoritou klí a autoritou Ducha sv.

(394—5), S hledisika tohoto absolutního papalismu piznává Stanislav

doktorm práva (cíkevního) pouze úkol, aby ukazovali v kladném
i zápcrném ^mru pravdivosit papežsikých dekret na základ zásad
právní vdy (395), — V o. 9. Stanislav snaží se odvodniti tresty

proti Husovi vynesené z oflbecnho zákonodárství církevního, kterým
také jest odsuzován jako kací každý, kdo by platnost onch trest
popíral (397—398), — Na Husovu odpovd »Contra falsa oonsilia

di0'ctorum« (viz 'výše str. 424, pozn. 1) replikuj^ Stanislav v II,

ásti svého spisu. Mimo jiné praví tu v c. 4., že proti bohm jedná, kdo
jako soukromá osoba dcmýšliv kára nálezy církve ímské, jež vždy
»aut in veritate aut in rectitudine« jsou souladné s Písmem; církev,

chybuj e-li v nkterých vcech, jsouc mén dobe informována, má
býti uctiv informována o pravd, ale nikdy nemá býti veejn obvi-

ována nebo zneuctívána. Jest litovati, že Hus pipisuje papeži a kar-

diinálm asté bloudní v soudu (405), Kdo tvrdí, že církev papežsko-

kardinálská, odohylujíc se od pravé cesty Kristovy, bloudi ve svém
soudu a koneném nálezu a že osoba soukromá drží nález pravý a

správný, nejen zneuctívá matku cír^kev, nýbrž se i proviuje proti

zízení božímu a Kriistovu. V slovech Huisových: »Kdio, vrn pozná-

vaje* atd). (v, výše, I, c.) vidí Stanislav pokrytectví a bczbcžnou
pošetilost, V c, 5 prohlašuje Stanislav, že není pípadu, ve kterém

by poddaný nebyl zavázán poslouchati naízení papežova a sboru

kardinál, jestliže (dum) tiito naídili nco, co jest »in genere suo«

shodné se zákonem a co neobsahuje iré zlo ani explicite ani impli-

cite (dále se vvikládá, co míní úslovím; »qualáitais specifica morm
secundum se malá seu purum malum* ili »implicita qualitas specifica

moris secundum se mala«, srov. výše str, 434, pozn. 2,). V c. 6. se

podotýká (shodn s Pálem) v píin sesazení Váalavova a Zikmun-
dova, že v nkterých sotidních vcech (in negociis iudicandis), k nimž
teba líidských zpráv, svdectví a p., nkdy papež a sho kardinál
klamou a jsou klamáni a že proto ne vždy mají poddaní držeti jako

víru, co soudn bylo prohlášeno (450). Shodn s Pálem odpovídá
se i na pípad Maíkv, c. 7 (410),
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polemice Husov s doktory, jež je uložena v t, zv, tract,

gloríosus a v Husov refutací C, doctores.

63, Tato poslední polemika byla vedena s obou stran

bitce a ízn. Hus nazývá spis osmi doktor theologické
fakulty bahnem (brodium), které vytrysklo z hlavy Stani-

slavovy s pipojenými okolnostmi od Pálce, a probírá je

krok za krokem strun, vcn a byste. Všimneme si jen

sporu o poslušnosti! Doktoi hned na poátku vytkli Husovu
neposlušnost, kterou tento projevil tím, že odmítl odevzdati
dkanovi theologické fakulty k nahlédnutí svj spis o od-

pustkové bule; proto prý stal se vinným z neposlušnosti

(incurrit poenam et notám inobedientiae) ; dále stal se prý
podezelým ze špatného uení (incurrit notám suspicionis dc
málo dogmate) a také ze svádní prostého lidu k témuž (in-

currit notám suspicionis de decepcione simplicium in táli

sua dogmatisatione],^ Hus odmítá výtku neposlušnosti, od-

kazuje na svá veejná kázání v Betlém, a výtku pode-
zení ze špatného uení a ze svádní lidu pijímá s klidným
poukazem na podobný píklad — Kristv.- — Druhou
neposlušnost Husovu vidli doktoi v tom, že odmítl

pijmouti (credere) papežské buly proti kázání, ba že

se odvážil útoiti na- n.'' Hus odpovídá pedn, že buly

neposlechl, ponvadž naizovala vc nepíležitou, chtj íc

spoutati slovo boží u vících, a proto odvolal se od ní;

za druhé nechtl viti jí jako evangeliu nebo druhému
Písmu, nýbrž chtl zkoumati Písmem, zda jest povinen

viti jí pod trestem odsouzení a klatby boha a apoštol
Petra a Pavla, jak se v ní pravilo.* Z pée o spásu

lidu vzepel se také bule odpustkové.^ Praví-lí doktoi, že

neposlouchaje a potíraje tyto buly, dopustil se nemén tžké-
ho zhrzení apoštolskou stolicí, než jako by byl odpíral po-

slouchati apoštolských naízení," namítá Hus, že tudíž podle

doktor byly by jednotlivé buly papež stejné váhy a moci

' AOG. 75. 333—334.
' C, doctores. — Opp. I. 292b—293a (366b),

* AOG. 75, 334.

* C, doctores c, 1, — Opp. I. 293a (366b~367a).

* Ibid. 293a (367a),

' AOG. 75. 334.
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jako naízení apoštolská a tím i Kristova, Je-li však tomu
tak, dopustili se dioktoi, neuposlechnuvši bul pap, Innocence
v píin místa Maíkova, nemén tžkého zhrzení stolicí

apoštolskou, než jakoby bylí odepeli poslušnost pikázáním— apoštol a J, Krista! Závr, že by se musilo viti pa-
pežském bulám jako epištolám apoštol a evangeliím Kri-
stovým, jest klamný, ponvadž mnohé buly papežské a-
stji odvolávány, bu že paipež byl špatn informován, nebo
že umel, nebo že se pikázání uvolují. Rozdíl mezi man-
dáty papežských bul a mandáty apoštolskými jest práv
v tom, že kdežto tyto jsou mandáty uení apoštol a Kri-
stova, ony jsou nkdy tmto mandátm protivné nebo k nim
nepíležité (srov. Robertus Grosseteste), V tomto smyslu
dal Hus známou odpov papežským legátm v píin od-
pustkových mandát. Nech papež prohlašuje, že ten neb
onen nález nebo opatení pikazuje nebo potvrzuje autori-

tou apoštolskou, nenásleduje z toho, že by se to skuten
dalo autoritou apoštolskou, ponvadž by to znamenalo,
že papež jest neschopen híchu (inpeccabilis) a že
jest všemohoucí. Dlužno pouze pijímati, že papež,
naizuje tak, neodchyluje se od nálezu apoštol nebo
J, Krista, jak se nyní snadno pihází (srov, bulu jubilej-

ního léta z 1393 odporující Mat, 10, 8, bulu proti kázání
z 1409 odporující Mark, 16, 15 a bulu odpustkovou z 1411

odporující Luk. 9, 55-56 a Luk. 23, 34].^ Doktoi Ihou, pra-

více, že by Hus svým jednáním uvozoval lid v tžký blud,

a nadarmo straší davem papež a svtských knížat (jak

inili vi Kristu farizeové, srov. Luk. 23, 2). Hus doufá, že

ho doktoi svými lžemi a hrozbami svtskou mocí neodvrátí

od pravdy J. Krista, a praví, že synové boží, vedení du-

chem božím, pes všechny hrozby nemají poslouchati list

papež, císa, král a knížat, leda pokud jsou shodné s vlí
Kristovou,- Dále praví, že vící mají dbáti a bedliv

i snažn rozvažovati, zda listy papež nebo knížat pikazují

nco, co by bylo protivné zákonu Kristovu, Jsou-li protivné,

mají jim až k smrti odporovati a žádným zpsobem jich nepo-

slouchati (po zpsobu Matatiášov, 1 Macbab, 2, 19-22, mu-
edník Machabejských. 2 Machab, 7, 30 a jiných odprc

' C. doctoTes. c. 1, — Opp. I. 293ib—294a (367a—368a).
' Ibid, c, 2, 295a (369a/b).



Husova refuitace Centra doctores. 443

krále Antíocha, 1 Machab. 1, 43 sL, 59 sL), Doktoi ovšem,
nežádajíce dvodu, poslechli by »síne requisitione« list
papežových nebo králových, i kdyby jim snad tito pikazo-
vali zabit všechny Pražské židy, podobn jako souhlasí

s pobij enímApulských, teba jsou kesané. Pobili by, kdyby
mohli, i Husovce, kdyby jim to papež pikázal odpustkovými
listy. Rozvažovati listy ímského papeže a žádati na nich d-
vodu podle zákona božího nebylo by podle Husa vtším blu-

dem, než by bylo rozvažovati listy králeArtaxerxa a veleknze
židovského (Esther 13, 1, 3-7 a Sk, 9, 1-2), Nenásledoval

by z toho neposouditelný blud ani zmatek v celém svt, jak

tvrdí doktoi, nýbrž pravda a spravedlnost by puely a

mír i svornost by rostly, nebo by se poznávalo, co se má
rozumn initi, a vle poznati, co se pikazuje, jest poátek
poslušnosti, jak praví sv, Augustin (srov, též 1 Kor, 10, 15),

V opaném pípad, kdyby se nesoudilo o pikázáních, ne-

mohlo by se ani plniti pikázání Kristovo v Mat, 23, 3 (> po-

dle skutk jejich neite«), ponvadž by se nepoznávalo,

které ze skutk pedstavených jsou špatné a nelze je tudíž

plniti. Srov, Augustin, Sup. Joh, Také sv, Pavel napomíná

ke zkoumání všeho a k držení toho, což jest dobré (1 Tess,

5, 21),^

Mbid. c, 2, 295a (369b—370ib), — V c, 3 (297a, 372b) opt po-

jednává Hus o otá/zce, zda lze papežské bully opíti o dvody z Písma,

Po delším výklad o víe praví, že nelze-li to uiniti, nemá se bulám

viti vírofu, bez níž není spasení; jeho požadavek takovébo vyšetení

nebyl pošetilý, bludný a postranní, nýbrž rozumný a chránící ped
zklamáním. Na konoi téže kapitoly uvádí Hus, že Petr (1 Petr 5, 13)

nazývá ím Ba^bylonem: »Nec vccat Romam sanctam sedem aposioli-

cam, sed vocat eam Babylonem* (298a, 374a). — V c, 4 299a/b =
375a—376b) praví se, že se má odpírati i apoštolské legaci, uí-li nebo

naiizuje-li co mimo evangelium. — V c, 11 rozeznává Hus soud roz-

umo\-ý (spekulativní) a praktický a praví, že oním má i laik souditi

skutky svého pedstaveného, jak i Pavel soudil skutky Petrovy, ká-

raja je (Gal. 2, 14); má je tedy souditi pedn, aby je káral, za

drulhé, aby prchal ped zikaženým pedstaveným (Mat. 7, 15; 23, 3)

a plnil jen pikázání shodná se zákonem Kristovým, a za tetí, aby

duchovn prospíval a tlesn dobe inil. Co se prvního týe, sluší

se rozsuzovati, komu by dal církev k dobré správ neibo koho by volil

za zpovdníka, aby se s ním dobe radil. Co se druhého týe, má
laik bedliv zkoumati, kterým pedstaveným a jakým i jak by ml
pisluhovati almužny, steže se vlk hltavých (cf. Sk. 20, 29 a 33,

Chrysostomus. Op. Imperf. hom. 20). Nenáleží k podstat víry, že by
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64, Zajímavým doplkem k tomuto velikému boji o po-
slušnost a eo ipso o svobodu rozumu, vle i jednání k boji,
jehož útkem byl s jedné strany princip Písma a zákona
jeho a s druhé princip církve papežsko-kardinálské a její
plné autority ústavní, jsou Husovy výroky o poslušností
obsažené v jeho eských spisech z poslední doby jeho ži-

vota, najm v eské Postile dokonené 27, íjna 1413, v kníž-
kách proti kuchmistrovi z r, 1414 a v listech z vyhnanství
a z Kostnice, Uvedeme pevahou výroky o osobní poslušnosti,
resp, neposlušností Husov vi církevní autorit, jež jsou
jediné zajímavé.

Z výklad obecné povahy staí uvésti primor-
diální zásadu poslušenské teorie Husovy (a kesanské
vbec), totiž že boha a pikázání božích má se více poslou-
chati než lidí a pikázání lidských. Zvrácení této zásady
ml Hus za blud, jenž jest tím vtší, ím vyšší autorita oso-
buje si místo boží. Týká se to hlavn papežství, o nmž Hus
vyslovuje v eských spisech názoi zvlášt kritický a stíd-
mý, obraceje se zejména proti názoru o absolutní svrchova-
nosti jeho moci. Tak praví v Postile, že mnozí knží zavedli
bludn lid poslušenstvím, pravíce a kážíce, že cožkoliv pa-

sa mlo koruati vše, cokoliv pedstaveni pikazují. Kdyby knží
laikm pravili: «Co vám náleží souditi o našem život a skutcích?«,
mohou iim laikové dvodn odpovdti: »A co vám ná'eží bráti od
nás desátky a jiné almužny, když ani svtští páni neberou dchod
od svých poddaných, leda aby mohli vládnouti a brániti nás ped ne-
páteli?« Ale díve než laiiik soudí biskupa, má souditi sama sebe (1 Kor,
11, 31), aby mohl potom souditi jako duchovní lovk (1 Kor, 2, 15),

Podobn ducibo-vn má souditi papež (v. níže). Soud s>peku-

lativní dje se dobe i špatn; špatn, somidí-li poddaný svého peidsta-
veného kiv (1 Ko, 4, 3), dobe, soudí-li jej správn (Luk. 6, 42);
podobn se dje soud praktický dobe (1 Kor. 5, 3—5) i špatn (Sk, 23
o veleknzi Ananiášovi) Opp, 310b—311b (390b—391b). — Na konci
c, 11 Hus praví, že jest dcr^-oleno od každé osoby Ik vyšší apelovati,

jestliže jde o zjevné bezpráví, zvlášt proti bohu. Proto i on apeloval
od zákazu kázání paip, Alexandra V. k tomu'o papeži a po jeho smrti

k pafp. Janovi XXIII., a když spravedlnosti bylo nedbáno a prokurátoi
byli uvznni, apeloval od agravace kard. Petra k soudci nejvyššímu.
312b (393a), — Ve, 17 praví Hus, že slova Mat. 23, 2—3 nezavazují
poddajného, aby ipodle libovle lakomého preláta dal mu všecek svj
statek nebo aby od zpovdníka pijímal jakékoliv bím, nýbrž za-
vazují poddaného jen k tomu, aby poslouchal zákonmíka nebo farizea
Sledícího na stolici, pokud by uil záíkon obžímu (v. tr. De eocl,)»

324a (408b).
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pež pikáže, lidé mají initi nebo držeti, jako by papež ne-

mohl poblouditi, A pece mnozí papežové byli kacíi a

jedna žena papežem. Druzí zase praví, že cožkoliv i zlého

pikáže vyšší, biskup nebo papež, má nižší poslouchati, po-

nvadž prý nebude míti híchu ten, kdo poslouchá, ale ten,

kdo pikazuje. Podle Husa jest to šíp ábla, J€nž by rád
uvedl každého v své poslušenství; ani ten, kdo pikazuje co
zlého, ani ten, jenž poslouchá, nebude bez híchu, nebo dí

Spasitel v Mat, 15 14: »Pavede-lí slepý slepého, oba v jámu
upadnou. «^

O svém procesu vyslovuje se Hus v posledních spisech

eských známým zpsobem, a se zajímavým prohloubením
psychologickým. Dovozuje nejprve, že bula Alexandra V,,

na penzích vydaná a dobytá od arcib. Zbyka a jiných prc^

lát, jest proti zákonu božímu, t, j , proti tení i proti skutkm
J. Krista a jeho uedník, kteí svobodn a všude kázali

evangelium každému stvoení,^ Pikázání v bule té obsa-

žené jest kacíské a bohu protivné,^ podobn jako provádní
jeho od arcib, Zbyka, Nebo kdežto jiní arcibiskupové sta-

vli kaple, aby se v nich kázalo (jako arcib, pražský Jan
Betlém), chtl arcib. Zbynk, byv naveden od kanovník,
fará a mnich pražských, kapli betlémskou v slovu božím
zkaziti a tak Husovi kázání úpln odníti,* Proto Hus se po-

' Postilla, tení 6, — E. II. 30—31. — Níže Hus, vykládaje

Kol, 3, 20 (»Dti poslooichsjte rodiv ve všech vceoh«], praví že se

to rozumí jen o tch vcech, které písilušejí k vnitní pocitivosti a

k domovní (rodinné) vcí a které nejsou proti bludu. Ve všem dti ne-

mají rodi posloucJiati; dcera není povinna poslouchati, nutí-li ji rodie
k manželství, nebo opan k panenství; podobn syn, velí-li mu otec,

aby byl mnichem nebo knzem, a on stavu toho nemiluje; aruí není kdo
zavázán pod smrtelným híchem poslouchati, pikázal-li by mu papež

nebo otec všecko jmní prodiati a dáti chiidým, a jest to rada boží.

Rada nezavazuje pod smrtelným híchem jako pikázání, nýbrž jen pod
híchem všedním (31—32),

' E. II. 113 (Postilla).
* E, III. 251 (Kn. proti kuchmistrovi)

,

* Hus praví tu, že mu fakticky mlo býti bulou AlexEmrovou
kázání odato; podle buly nebylo mu dovoleno kázati v Betlém, po-

nvadž kázání v kaplích bylo vbec zakázáno jsouc dovoleno pouze
r kostelích farních a klášterních; ale tyto byly Husovi uzaveny
smlouvou fará s mnichy, kteí se s farái o Betlém smíili (113).

Tím jest vyvráceno tvrzení Pálovo, že Hus mohl i potom kázati

v chrámech farních a klášterních v Praze i po echách (srov, výše
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stavil proti nehodnému pikázání papežovu a proti chytré

zlosti svých pražských nepátel/ odvolav se k papeži lépe

zpravenému a potom ke Kristu, Když byl pak pohnán do
íma, nešel, a ':uto druhou neposlušnost omlouvá Hus ve
svých eských spisech velice podrobn a dvody pádnými
i mén pádnými." Rovnž pevn omlouvá své další kázání,

jež má za projev poslušnosti k pikázání božímu, kdežto
bránní kázání a poslouchání tohoto bránní má za odpad-
lictví od Krista, Praví, že když mu pod kletbou bránili ká-

zati, nechtl pestati, drže se Kristova pikázání uedníkm
daného, aby branim ekli, že pán chce tak míti (Mark.

str, 419], Podle litery mohl, ale ve skutenosti mu v Praze mimo Betlém
bylo kákání odato.

' E. II. 121.

"^ V Postille (E. II. 112—114) uvádí Hus osm dvod svého

nestání: 1) postavil své poruníky po 3 léta, ale tm nedáno slyšení

a byli uvznni; 2) píklad Kristv: Krisitus šel z Jerusalema do Ti-

beriady k uedníkm, tím spíše papež by ml pijíti (sikrze legáta)

do Prahy, a ne obrácen, nebo dále jest z Prahy do íma, než od
zámoí Tiberiadského do Jerusalema; 3] v záikon božím není piká-
záno, aby tak daleko do íma lidi darmo pohonili; 4) u dvora pape-

žova není boží pravdy, již by vedli podle zákona božího; 5) Hus by
omeškal lid v slovu božím; 6] utratil by nadarmo mnoho almužny;

7] Hus vede pi proti papežovým obyejm a proti jeho moci, ne od
boha pjené, ale od dábla vymyšlené; 8) Hus by darmo života ztratil

(v ím), maje za nepátele soudce (papeže a kardinály) i kivé
svdky. Na jiném míst Hus praví, že pán bh dal mu žádost postaviti

se proti bule Alexandrov a neposlouohati pikázání buly proti teni
Kristovu. I kázal s poniocí boží až do klatby a ješt ve vyhnanstrí

káže podle pikázání Kristova (Luk, 14, 23) (256). — Dodáváme, že

i v tr. o svatokupectví vysvtluje Hus, pro se postavil proti bule

Alexandrov, totiž aby slovo boží nebylo potupeno (ed, Novotný 38),

K výkladu o poslušnosti patí sem i místo z téhož spisu, na kterém

radí dobrému mnichovi, aby se staršímu naproti postavil, byí by v ža-

lái zemel; blaze mu, bude-li pro pravdu trpti a nepivolí-li k zlosti;

co lepšího mže ho v svt potkati než svaté muednictvo? (i b i d. 80).

— V kn, proti kuchmistrovi (E. III. 252/3) praví, že nestál v ím,
1) protože papež pravdy neslyší, poruníky žalauje a Stanislava i

Pálce oloupil; 2) protože vede pi boží proti papeži a ví, že papež
sám sebe neodsoudí; 3) aby života nemail, lidu v božím slov ne-

zmeškal, penz darmo nenakládal, nýbrž radji ješt déle pravdou
strašil, klátil a hubil dábla a antikrista. Nejen Písmo, nýbrž i práva

duchovní a papežská brání lovku jíti ped soudce, když jest na
cest nejistota života a nepáteli jsou i soudce i svdkové i advokáti.

Ani Kristus, ustupuje asto smrti, nestál ped soudem Kaifášovým,
dokud ho k nmu nepivedli; podobn apoštolé.
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11, 3]/ Ustoupil sice z Prahy, ale vracel se do ní, aby plnil

pikázání boží; zase ustupoval, boje se veliké pohromy
v lidu pro ábelské stavení bohoslužeb; ale nevdl pi tom,

zda dobe inil ili zle jako nájemník, jenž na rozdíl od
dobrého pastýe opouští ovce. vida vlka, i utíká (Jan, 10,

12), Kdyby vdl, že, ustupuje od kázání v Praze, heší,

ml v úmyslu radji život položiti a odvážiti se stavení

bohoslužby než neokázati," Nekázati vbec bylo mu se stano-

viska, na nmž stál, nemožné; znamenalo by to opuštní
Krista, jeho píkladu i jeho pikázání; pikázání je znám.o

a píklad dal Kristus, kázaje s lodiky na jezee geneza-

retském; v tom ukázal jednak veHkou pilnost našeho spa-

sení, jednak svobodu sv, kázání, I Hus kázaje v mstech,
po hradech, na polích a v lese, ml tyto dv vci na starosti:

pilnost spasení lidu a svobodu slova božího,^ Kletby ani

osobního pronásledování nedbal, a poniiv soud bohu, ne-

chtl se ani mstíti za kivdu, nebo i Kristus, poruiv se

bohu, nauil nás, abychom bohu soud poruili, nemstíce se,

když nám kivdu iní, a že když zlých lidí zlost roste, ne-

toliko nemá kázání slova božího ubýti, nýbrž má se ho pi-
spoiti,* Vdl také, že žáci Kristovi, ím více trpí, tím více

boha ctí a vtší odplatu vezmou; proto trpí mile a pokorné

hanní pro pána boha , ,
,^ Z tohoto souladu vlastního jed-

nání s Kristovým píkladem a pikázáním vyvozoval Hus
na konec nadji, že mu Kristus nezazlí, že káže proti pre-

látskému pikázání; nebo ví, že jest lepší pikázání Kri-

stovo, jímž ho ke kázání zavázal, dav mu dar umní i e
a žádost k tomu a zvlášt pijav ho v knžství a v úad ka-

zatelský,^

65, Hus psal tyto ádky v eských spisech, když se byl

vymanil z tžkého zápolení školského se svými zavilými

nepáteli a pivinul se s prostotou i s vroucností své

zbožné mysli ke Kristu. Odtud se vysvtluje passionistický

prvek, který v tomto posledním období pistupuje k Husové
teorii i praksi poslušenské a který potom provází Husa i do

» E, II, 131.
« E. II, 121,
" E. II. 120,
* E, III. 326.
' E. II. 173, 175. — Cí. list kázat. Betlem, Do<x 33/34, No-

votný 137—138,
• E. II. 278.
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Kostnice až k jeho smrtí. To jej iní stejn dvivým jako
stateným. A stížen klatbou nestání a neposlušnosti, šel

pece do Kostnice s velikou dvrou v píznivý výsledek
své pe, ale ješt s vtší vírou, že »jest s ním Kristus Ježíš
jako bojovník statenv: proto nebojím se — jak píše
z Kostnice 6. listopadu 1414 — , co iní nepítel«/ Ona d-
vra vyplývala mimo jiné také z ochoty, kterou Hus dával
na jevo, prohlásiv, že se podrobí rozhodnutí koncilu v pí-
in lánk Viklefových a že nechce nic zarputile hájiti,

nýbrž jest hotov od kohokoliv dáti se pouiti.- Hus nepo-
chybn vzdal se pedem — bylo to pi výslechu v domini-
kánském vzení z po. 1415 — hájení jakéhokoliv lánku
Viklefova a tím chtl vyraziti svým nepátelm z rukou
mocnou zbra proti obvinní z kacíství. Chtl jen dáti se

koncilem pouiti a potom se podrobiti jeho rozhodnutí
o láncích, jež ml za schopné vdecké disputace. I napsal
vlastnorun odpovdi na 45 lánk Viklefových a na jiné,

které mu byly vytýkány, a zárove ohrazení, že chce státi

ped celým koncilem a \^dati poet ze své víry." Tím ml
se za oištna od výtky tvrdošíjného držení a hájení blud
a domníval se, že protivníci nemají proti nmu jiného ob-

vinní, než že 1, pekážel odpustkové bule, 2, jsa v klatb

Doc. 79, Novotný 220: »Certe Christus Jesus esl mecuím
tamquam bcUatoT fortis; ideo non timeo, quid faciat mihi iiiimicu(s,«

Srov, též list z 16. listopadu 1414; »Uinuený náš pán milý sptasitel

buidiiž nám vždycky na pamti, abyahom s ním a pro nho mile a rádi

trpli; neb když jeho umuenie sob ku pamti pivedete, tehdy mile

všecka protivenstvie podstúpíte, lánie, hannie, bitie i vzenie, a bude^li

jeho drahá vuole, i smrt tlestnú pro jeho drahú pra^vdú , . , Protož

prosím vás, abyste snažn pána boha za m prosili, aby mi ráil dáti

múdirost, trplivost, pokoru i statenost k setrvání v své pravd.«
Doc. 81. Novotný 224.

* List s. d, Doc, 92, Novotný 240. Srov. list Zikmundovi z 1.

záí 1414. Doc. 70, Novotný 198: »intendo humiliter coUum subicere

et sub proteccionis vestre salvo conducto im proximo Constanciensi

concilio , , . comparere.«
* List 2. ledna 1415. Doc. 86. Novotný 242. — V odpovdch

na lánky Viklefovy zajímá nás pouze: »Ad 6. vid. Deus debet obediTe

dyabolo — Husova odpov: Falsa est, a Ad. 17. vid. Populares pos-

sunt ad arbitriiwn suiím dominos deliquenites corrigere — Husova odi-

povd: Si corrigere accipitur pro ammonicione caritativa iuxta illud

Mat. 8: »Si peccaverit« etc, tunc potest habcre sensum verum.«

Sedlák, sitr, 305* q 307*. — Hus jevil ochotu dáti se napraviti od

poátku, v, slova jeho pi uvznní 28, íjna 1414 (Doc, 249).
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tak dlouho, konal obady, 3. odvolal se od papeže, 4. za-

nechal po sob rozluní list/ Na to omezoval Hus svj pro-
ces a illuse jeho byla tím vtší, že ml za nerozešenou
posud otázku, kdo má býti jeho soudcem, když od koncilu

nebyl ani obeslán ani ped nimi obžalován,"

Naproti tomu Pále a Míchal vynasnažili se zaplésti

Husa v proces jak z kacíství (viklefského i vlastního), tak
z infamace. Již v »Depositiones testium*, jež Pále pivezl
s sebou do Kostnice, vyškytají se mimo jiné vci, jež nás
tu nezajímají, výtky z neposlušnosti a buiství. Svdkm
byl pedkládán zvláštní lánek o Husov buiství (articu-

lus de seditione), a buiství mu bylo vytýkáno jak církevní

(nazývání pap, Bonifáce kacíem), tak i politické (vypuzení

Nmc z Prahy r. 1409). Hus nadarmo se bránil, že s mi-

lostí boží nebyl nikdy buiem, nýbrž že vždy kázal, aby
lidé mli se navzájem rádi a zachovávali pokoj ;^ ani Nmc
že nevyhánl, nýbrž jen žádal práva ech ve známém
smyslu státoprávníím;* konen nezvali papeže kacíem ani

koho jiného, leda kdo jím jest podle nálezu svatých a spe-

ciálné kdo provozuje svatokupectví nebo tvrdošíjn se pro-

tiví slovem nebo skutkem Písmu sv.^ Pekvapuje ponkud,
že v této první veejné obžalob Palcov není jeho stereo-

typní výtka o Husov zatvrzelém kázání po r, 1409, výtka,

která je v láncích pedložených r, 1409 arcib, Zbykovi."

' Doc. 89, Novotný 246,
^ I b i d »It, si rex quereret, quis ddbeat esse meuis iudex, ex

quo conciliuím nec me vocavit, nec me oiitavit, nec uinquam accusatus

sum coram concilío, et ooncilium me inicarcerarvit et procuiratorem

suiím contra me ooiasitituii.« — Jemný právmí cit Htusmr vidl tudíž

v uvznní tak irracioinální poínání, že se oddával pevné nadji, že

král Zilkmund jej prost z nezákonného vzení vys-voboidí a ped kon-

cilem, jenž nebyl soudcem jeho pe, zjedná mu slyšení k vdecké di-

sputaci o dogmaticko-mravních otázkách jeho zájmu, pi emž byl

ochoten po nauení podrobiti se jeho rozhodnutí v té vcd. Svou
pi ili ipToces odevzdal bohu a za obhájce i zástupce vyvolil si Krista,

ci. Doc. 95, Novotný 252, Líí-li tujdíž Sedlák vc tak, že »prooes

ml se konati v Kostnici, kde se vinia nebo nevina ukáže« (str, 310),

stojí na istanovisku Pálovc a zúplna ignoruije Husovo stanovisko, ímž
soud jeho stává se pi nejimeniším jedinostraininým.

' Doc, 170,
* Doc, 177—8. 181. 183/4,
' Doc. 182—3,
'' »It©m ponitur articulariiter, quod praediotuis M, Joan, Hus post

Kybal, Ueni M. Jana Husa. ^'^
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Pále snad nechtl nebo nemohl dáti si osvditi veejné
Husovo jednání z doby, ve které sám ješt je schvaloval; ve

svých spisech a v srdci je sice po své konversi rozhodn
zatracoval, ale nebylo zajisté snadné, aby on vymohl si

podobn zatracení od jiných svdk,^ Míchal podobných
ohled neml a proto již v jeho prvním žalobném aktu

z r. 1412 se oteven Hus obviuje z buiství a neposluš-

nosti, a toto obvinní se opakuje v nkolika variantech:

1, že Hus prohlásil klatbu proti sob vynesenou za dobro-

eení a že jeho neposlušnost jest dobrá;" — 2, že Hus,

chtje zjevnji navésti lid proti arcibiskupm, prelátm
a kléru a vzbuditi v lidu kázáním vzpouru a pohoršení,

uvedl, že anglický král odal všecky statky kléru a mnohé

duchovní byl zabil;^ — 3, že Hus takto zamýšlel podnítiti a

navésti lid k pronásledování arcibiskupa a duchovenstva ve v-
cech tla i statk, aby takovou vzpourou uplatnil svou zlobu a

miohl své bludy zastíti i dále je šíiti;* — 4, že Hus svými

prolhibitioném non cessavit, iicque cessat et desistit a piraedicationdibus

scandalosis, contra cleram excessive et erronee populum excitando et

íamam ipsorum et eorum subditos destruendo et ab obedientia retra-

hendo, ita quod discurrunt ad eum, ubi dcberent in eorxim plebibus

permanere et imstnui de lege Christi et, obedientia superiorum,« Hus
odpovídá, že nekázal polioršliv ani upílišen ani bludn proti kléru

a speciáln že neniil povsti poddaných ani jich samých, také že

neodvracel jich od sv, posluišno^sti (ab obedienitia sancta), nýbrž jen od
poslušnosti neádné (illioita), aby poddaní neposlouchali prelát nebo

plebán ve špatném, Doc, 166, — V týchž láncích se vytýká dále, že

Hus svým kázáním podncuje rozbroj mezi Nmci a echy a lid proti

arcibiskupovi a kléru, Doo, 168i.

* Jiné vysTv^tlení by bylo, že chystal pedložiti komciliu, i exemplá
lánk z T, 1409 (svdilo by tomu, že odpovdi Husovy jsou z rolciu

1414), takže nechtl znovu opakovati touž vc,
^ Hius odpoivdl, že pouze pravil, že nespravedlivá klatba jemu

ani komu nevinnému neškodí, pokud ji snáší trpliv a pokorn a že

se obrací v dobroeení podle slov Ž. 108, 28, a Mat. 5, 11, Dobrá že

jest jeho neposlušnost, kterou se vzepel neádnému pikázání, Doc
172.

^ Hus odpovdl, že celý tento lánek jest klamný a lživý. Ne-

chtl vzbuzovati vzpoury ani pohoršení, nýbrž je vymycovati, O angli-

ckém králi nikdy tak nekázal, a slyšel, že král dal v boji jednoho
biskupa stíti a nkolik mnich suspendovati, Doc. 172,

* Hus odpovdl, že i tento celý lánek jest plný lái, ponvadž
on nikdy nepodnítil anabo nenavedl lidu k pronásledov^ání arcibiskupa
a duchovenstva, ani nikdy nechtl, nechce a nechtl by zastírati nebo
dále šíiti zlobu nebo bludy. Doc. 172,
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kázáními zpsobil veliké rozdlení mezi mistry a studenty,

mezi duchovenstvem a lidem Pražským, tak že veškeren
(totus) lid stal se neposlušným pikázání arcibiskupových,

prelát i správc kostelních/ V agitaní žalob sepsané
pro koncil r. 1414 Míchal naernil Husa jako buie dvma
tahy: 1, Hus nebojí se nespravedlivé klatby, pohrdaje jí,

jak notoricky ukázal, pohrdnuv apoštolskou a ordinariátní

censurou a vetev se k bohoslužb v dob klatby a inter-

diktu; také po celou cestu do Kostnice sloužil mši sv. na
znamení svého pohrdání klíi a ukázání svého pokrytství

a také na profanaci proces církevních;^ — 2. Hus drží, že

kdo jest jednou na knze nebo jáhna ordinován, nemže
mu žádný pedstavený brániti v úadu kazatelském, jakož

sám si nedal v úad kazatelském nikdy pekážeti ani od
apoštolské stolice, ani od arcibiskupa pražského. Ob tato

provinní má Míchal resp, jeho inspirátor za bludy o církví

a žádá o jich vyšetení výslechem provinilcovým i zkou-

máním jeho spis,^ K ním byly pipojeny (podle mého ná-

zoru od Nieheima) další infamaní lánky, totiž že Hus,

dobyv dekretu kutnohorského, rozdlil sv, universitu Praž-

skou, že se vzepel odsouzení Viklefových lánk, že pro-

fanoval zákazy vydané apoštolskou stolicí proti kázání a

zpsobil pronásledování kléru a že vbec bouil svtská
knížata proti prelátm i kléru,*

Výsledkem tchto infamaních žalob bylo instruování

pe, jež prokurátoi koncilu pedložili komisi v prosinci 1414.

S hlediska pojmu poslušnosti, resp, neposlušnosti Husovy je

pozoruhodno, že v tomto obnoveném procesu není obsažena

vc peinu samého, ponvadž nejsou tu uvedeny žádné spe-

ciální bludy Husovy, nýbrž jest v nm vyteno práv pouze

trestné a neposlušné ignorování církevních naízení a pro-

cesuálních opatení, jehož se prý Hus byl dopustil. Praví

* Hus oípt popel tento lánek jalco cele Iži-vý. Doa, 172/3.
" Doa. 195, Hus, jak známo, sloužil mši siv, i v samé Kostaiici,

Z toliio, že Míchal této okolnosti neuvádí, zdá se vysvítati, že žaloba

jeho složena byla ihned po Husov píjezdu do Kostnice. Srov. Doc.

246, Sedlák St, t. II, 1 klade lániky Michalovy teprve do doby
»brzy po uvznnía (srov. M. J. H, 319), což je nesprávné, byf se

opíralo o nadpis celého alktu, viz o tom svrcíhu díl II str, 371 pozn. 3.

' Doo. 196,
* Doc, 197—8, v. díl II, str. 371 pozn, 1,
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se tu v jáde toto: Církev (papež a arcibiskup) zakázala
lánky Viklefovy, a Hus, který »tehdy následoval a uil
nauku Viklefovu«, lánky ty držel, uil a kázal. Církev ci-

tovala Husa, difamovaného z kázání blud Viklefových a
z uvedené neposlušnosti, osobn ped svj soud, a Hus se

nedostavil. Církev naídila, aby odpovdl na »jakousi

knížku proti nmu vydanou a kacíství jeho vyznauj ící«,^

a Hus neodpovdl. Církev Husa exkomunikovala (jako

zpurného, nedostavivšího se a neposlušného), a Hus klatby

nedbal a posud nedbá, »jsa srdce zatvrzelého a nedbaje
vrátiti se do lna sv. matky církve «. I byly procesy pro
Husovu zpurnost a neposlušnost stížený po prvé a po druhé.

Ale Hus nejen že nedbal censur církevních, nýbrž veejn
kázal proti víe, proti papeži a proti duchovenstvu,

prav, že takových proces nemusí se dbáti. Držel, uil a

vykládal uení Viklefovo i po jeho odsouzení na koncilu

ímském z února 1413 »na zhrzení stolicí apoštolskou a sv.

matkou církví«. I byl týž Hus r. 1412 vypuzen z Prahy pro

vzpouru a neposlušnost, jakož i pro klatbu, agravaci a in-

terdikt." — Celý tento elaborát jest pro další proces potud

dležitý, že se snaží na základ trestních precedencí z po-

savadního procesu dokázati, že Hus jest pedn neposlušný

a za druhé tvrdošíjný syn církve a již tím právoplatn po-

dezelý z kacíství. Komise uznala skuten Husa z kací-

ství podezelým, odepela mu proto právního zástupce,

o njž Hus žádal, a provedla nejprve písežný výslech

svdk ve vzení, do nhož byl Hus uvržen, a potom i vý-

slech Husa samého,'

66, Hus, jak víme, choval se pi tomto výslechu veUce

opatrn; odmítaje výtku kacíství, prohlásil, že nechce ni-

eho tvrdošíiiné hájiti, nýbrž pijmouti pouení od každého

a podrobiti se rozhodnutí koncilu; speciáln popel, že by

' Touto ».knížikou (Jibellus, Doc. 202) míní se ovšem žaloibný

spis,
» Doc, 199—200.
• Výslecih svdk dál se podíle pedlohy komisa, jež byla se-

stavena podle žaloby Michalovy z r, 1412 a žaloby arcib. Zbyka
(Doc. 169—174. v, výše). Pedloha mla 40 lánk, z nicihž i, 31 a 32

vytýkal Husovi, že sloužil v klatb, i. 34, že bouil lid proti klcru,

volaje, aiby se každý opásal meem, a cl. 38 boue a pohoršení z toho

vzniklé. Srov. H a r d t IV, 415—425,
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byl uil lánkm Viklefovým v pedložené form. Tu zakro-
il Pále se svými 42 lánky vytaženými z Husova spisu

o církvi, jež byly pedloženy komisi jako »corpus delicti«

vlastního kacíství Husova, Pokud se týe poslušnosti v šir-

ším slova smyslu, možno odtud vyjmouti tyto lánky; i, 11
Moci papeže, který nenapodobuje života Kristova, neteba
se báti; i, 23 Každý mže ádn (»licite«) kázati i proti zá-

kazu papežovu; i, 27 Kristus byl poslušen ábla; i, 28
Každý vrný katolík má hledti, zda papežv rozkaz jest

v uení evangelia nebo apoštol; je-li, má ho poslechnouti,

není-li, nikoliv; i, 31 Žádného preláta nemá se poslouchati,

leda v radách nebo pikázáních Kristových; i, 32 Kleri-

km a laikm jest dovoleno souditi »jurisdictione potesta-

tiva« o všem náležejícím ke spáse a o skutcích prelát;

i, 40 Hus psal a kázal proti odsouzení Viklefovu na kon-

cilu ímském i proti odpustkovým bulám; i, 41 Hus vyznal

ped cestou do Kostnice, že odvolá-li své uení, uiní to

slovem, ale nikoliv srdcem (ment), ponvadž jest to pravé

a zdravé uení Kristovo, i vybízel svých vrných, aby v jeho

uení vždy setrvávali.^

Hus na tyto lánky odpovdl za, ledna 1415, Dlužno

se všimnouti odpovdi jeho blíže, abychom nesoudili pau-

šáln o novém souboji Pále-Hus, vynechávajíce snad, co

se nám líbí podle pedem zaujatého hlediska,^

Na i. 17. odpovídá Hus, že se v c, 19 jeho spisu

o církvi te ve znní práv opaném, totiž že poddaní jsou

povinni ochotn a radostn poslouchati pedstavených

ctnostných, ano i špatných,^ K tomu nyní dodává s aplikací

* Doc. 211. 212, 214. 216, 217. 222.223.
* Sedlák v St, t, II, 5 si, snaží se dokázati proti Husovi, že

lánky Pálo^^y nejsou vyaty lživ, nýbrž pravdiv. Pokus se ne-

zdail práv proto, že se konfromtují lánky a odpovdi na n zcela

libovoln. Z naší série všímá si autor pouze i. 17 a 23, Jakým zp-
SK>bem, ukazuje píslušné místo, jež zní takto; »Tamže vyzývá Hus
vící, aby se moci té šelmy nebáli, odkud tvoí Pále lánek 17.

Konen i. 23: »Kdo (recte každý) mže valn (! = licite) kázati

proti zákazu pcupežskému« jest voln podán z hl, XVIII: sProto

každý knz, který nehledá vlastní slávy, ale cti boží, má znamení, že

jej poslali bh« (str, 6; stov. str, 14)'.

* V, výše str, 401 s dodatkem: jestliže pikazují plniti pikázání

Kristova, Sedlák posledn v Husovi str, 314* shledává i. 17 Pálv
v Husov vt tchoto znní: »Quae cst i«ta bestia, quam adorant ho-
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na papeže, že zneužíval-li by papež své moci, neteba se

otrocky báti takového zneužití ili nároku zneužité moci.

Tak se kardinálové nebáli moci ehoe XII. ped jeho se-

sazením, nebo mu skuten odporovali, pravíce, že zne-
užívá moci proti vlastní písaze. Toto' vysvtlení patrn sta-

ilo, tak že pi revisi prvních lánk Palcových byl i, 17.

úpln z žaloby vypuštn a nahrazen jiným,

O i. 23. Hus praví, že pojímá-li se tázacím zpsobem
(jakým se v spise o církvi nepojímá],^ mohlo by se íci, že

ádn kázati proti papežskému zákazu mže ten, komu bh
by pikázal proti zákazu kázati. Tak apoštolov kázali proti

zákazu biskup v Jerusalem a sv, Hilarius proti zákazu pa-
peže, jenž podporoval kacíství ariánské. Ale i kardinálové
ustanovili proti zákazu pap, ehoe XII, ped jeho sesaze-

ním mistry, kteí proti nmu posud nesesazenému kázali.

Rovnž možno kázati proti papežskému zákazu pod apelací.

— I tento lánek v tomto znní z pozdjší žaloby zmizel.

K i. 27. praví Hus, že v c, 17 svého spisu pravil pouze,

že Kristus pednostn souhlasil s pemlouvajícím jej da-
blt;m. a vyplnil jeho vli jít na horu. Chce-lí nyní kdo íci, že

souhlasiti s pemlouváním znamená poslouchati, Kristus

ovšem poslechl; ale takto se ve spise Husov poslušnost ne-

definuje, — lánek opt z další žaloby vypadl.

Podobn stalo se s i. 28. Hus odpovdl, opakuje prost
doslova své píslušné vývody z c, 18 a 17 (v, výšestr, 399-400]

,

a tekst stail, aby ukázal zkomolenost žaloby zcela jasn; byla

v tom, že Pále vytýkal, že se má prý hledti k tomu, zda jest

pikázání papežovo v nauce evangelické a apoštolské, kdežto

Hus mluví o hlední k tomu, zda jest to výslovn pikázání

nkterého apoštola nebo zákona Kristova, anebo má základ

v zákon Kristov; je-lí tomu tak, má se ho poslouchati,

kdežto nemá se poslouchati, pozná-li vpravd (veraciter),

že mandát papežv je proti pikázání nebo rad Kristov,

anebo že se obrací k njaké škod církve.

Ani i. 31 a 32 neopakují se v nozdjší žalob- Hus k prv-

nímu dokazuje, že jeho proposice v c, 19 zní docela jinak, to-

mines tiímentes eius p^otestateim?*! Než tato vta nachází se v c, 11

spisu de eocl. a týká se domnlé moci (potestas praetensa), taJc že

nemže býti uvádna jako podklad h 17.

^ Patrn v c. 20, v, výše str, 403—404.
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tiž že nejsme povinni poslouchati žádného preláta po sv, apo-

štolech, leda pokud pikazuje nebo radí rady nebo pikázání
Kristova, Nkdy, praví Hus na vysvtlenou, pedstavený pi-
kazuje poddanému néco ádného (licitum) nebo poestného,
a to jest rada nebo pikázání božské založené na slovech Kri-

stových v Mat. 23, 3, cf, Augustin Sup. Joh,, Luk. 10, 16

a Mat, 10, 20- Kdo poslouchá preláta v dovoleném a poest-
ném, poslouchá ho v rad nebo pikázání božském a bh
mu oznaí ono dovolené a poestné jako radu nebo piká-
zání (podle slov Deuter, 24, 8 a Mat, 23, 3], Nech tudíž

vdí, volá Hus, moji osoovatelé, že jest nejen 12 evangeli-

ckvch rad, v nichž poddaní poslouchají Krista a svých

pedstavených, nýbrž že jest tolik božích rad, kolik jest

dovolených a poestných pikázání rovných pikázáním bo-

žím zavazujícím pod trestem smrtelného híchu; všecko

takové radí bh plniti podle vle pedstaveného, jak je

místo, as a jiné okolnosti,^

I. 32 vykládá Hus, cituje nejprve pravé znní svého

výroku z c, 19 (v, výše str. 401 pozn, 2), z nhož plyne,

že jest nco jiného soud rozvážného a skrytého rozhodo-

vání (arbitrationis) na soudu svdomí (in foro oonscientiae),

a nco jiného soud »potestativae iurisdictionis« na soudu

církevním (in foro ecclesiae), o nmž mluví Pále (inimicus

homo). Prvním zpsobem má poddaný souditi pedevším
sebe samaj (podle 1 Kor, 11, 31) a druhým souditi všecko,

co mu náleží ke spasení (podle 1 Kor. 2, 15), Hus ml na

mysli jen soud rozvážného rozhodování, nikoliv soud mo-

censké pravomoci.

Poslední i 40 a 41 netýkají se Husovy theorie, nýbrž

prakse, a ponvadž Hus fakticky v praksi byl neposlušný,

oba tyto lánky zstaly v žalobném aktu i dalším. Nadarmo

Hus pi i. 40 vysvtloval, že sice vzepel se odpustkové

bule, ale prohlašuje, že se chce dáti k lepšímu napraviti a že

nedrží se ani Ladislava ani ehoe, nýbrž že jen hledí cti

boží, spasení lidu a prospchu království eského. Kruciáta

sama zdála se proti ádu lásky a provádní její od Tiema

zdálo se mu neslušné z uvedených dvou píin. Nadarmo

také se bránil proti lživému obvinní v i. 42, dosvduje,

* Doo. 216—217.
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Že V list na rozlouenou) pouze žádal lidu, aby se za modlil,

aby dále stál v uení Kristovu, vda, že on Hus nikdy blud
jim nekázal, a konené aby stál pevn v pravd v pípad,
že by byl usvden falešnými svdky,^

67. Krom dvou lánk nezstalo tedy z první inía-

maní žaloby vznesené Pálem na Husa nieho. Husovi
se nemohla vytknouti z jeho spisu o církvi ani jedna vta
>'de inobedientia« a pokus dokázati ímu buiství i v theorii

se naprosto nezdail. Než Pále nedal se tímto nezdarem
odstrašiti a k 11 lánkm, na nž se pvodních 42 i. pi
revisí bylo scvrklo a jež samy byly dkladn revidovány
d rozmnoženy na 26, pidal nových 13 lánk, které ^'ypsal

z Husova spisu proti nmu samému (7 i.) a proti Stanisla-

vovi (6 L). Aby pak substrát žaloby byl ješt pevnjší,
pipojeno bylo k 39 lánkm ze spis nemén než 40 lánk
dotvrzených svdky v Kostnici a 16 lánk opatených vý-

povmi svdk v Praze, A všech tchto 95 lánk shrnuto

ve velkou žalobu, která byla pedložena Husovi ve veej-
ných slyšeních 5,, 7, a 8, ervna a rozhodovala o jeho

osudu,^ Všimnme si jen lánk o poslušnosti probíraných

v slyšeních a vizme jejich pravdivost a bludnost,

V slyšení z 5. ervna byl nejprve probírán list Husv
na rozlouenou, jenž byl posledním zbytkem pvodní žaloby

Pálovy.^ Potom byly teny lánky o výpovdi svdk, na
nž (lánky) Hus nadarmo snažil se odpovídati, jak jsou

pekrouceny a jak se jim má rozumti podle kontekstu i po-

dle doklad ze sv, doktor,*
V druhém slyšení ze 7. ervna opovídal Hus

na nkterý ze svdeckých lánk pražských a kostnických.'

^ Doc. 222—224, — Pouze v pozn, staí uvésti, že v i. zv, láncích
Gersonových (Doc, 185—188) nacházejí se tyi, jež se týkají posluš-

nosti a kázn církevní, totiž i, 6, 10, 13 a 19, Neteba je uvádti
slovn ani vyvraceti prost z toho dvodu, že jsou to wmendacia-it

(jcík je nazval Hus], jež nelze doložiti Husovým telkstem!

'Sedlák, St, t, lit 15, Hus 334—335,
" Jako 61, 41 žaloby Pálovy, Pi výsledku byl to 16. ol. Praž-

ských svdedkýdi výpovdí (Sedlák, 343*).
* Doc. 274—5,
° Tyto lánlky svdk (articuli testium) pfetísikl posledn

Sedlák v Husovi str, 338*—343* a podle toho naznaeny jsou v ná-
sledujícím speciáln ony lánky, na nž Hus odpovídal. Že nebyly
probrány všecky lánky, ukazuje po^drobné srovnání zprávy Mladoo-
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V otázce poslušnosti pišlo k ei Husovo vzpírání se odsou-

zení lánk Viklefových od pražských doktor,^ Hus prohlá-
sil, že se neodvážil souhlasiti s tímto odsouzením, aby
neurazil svdomí (propter offensam conscientiae)

,
pon-

vadž doktoi odsoudili lánky hrub paušáln, tvrdíce, že

žádný z nich není katolický, nýbrž každý jest bu ka-

císký nebo bludný nebo pohoršlivý. To Hus že nemohl pi-
pustiti jmenovit pi i. 33, 4, 18, Pes to však výslovn vy-

znal, že žádného z lánk Viklefových netvrdil tvrdošíjn,

nýbrž že jen chtl slyšeti od odsuzujících doktor dvody
z Písma a z rozumu.' Také prohlásil fna námitku, že hájiil

blud Viklefových^), že žádného bludu Viklefova nehájil ani

on ani kdo jiný z ech. Ped spálením knih Viklefových
v Praze sám že pinesl knihy arcibiskupovi, aby vyznail
v nich bludy, ale arcibiskup dal knihy spáliti, což nebylo mu
uloženo od papeže; proto apeloval k papežm Alexan-
drovi V, a Janovi XXHI. a na konec k Ježíšovi,* Výku, že

by vybízel protivníky své porážeti hmotným meem po pí-
klad Mojžíšov, vyvrátil, prav, že vykládal epištolu, v níž

apoštol mluví o opásání se meem k hájení evangelické

pravdy a že meem mínil slovo boží; také popel, že by

k opásání se meeira vyzýval lid! veej nýmii vykláškami,^ Na
obžalobu, že z rzných blud, jež kázal, povstala pohorše-ní

mezi preláty a lidem^ a mezi mistry a studenty Pražské uni-

versity, jakož i neposlušnost poddaných vi prelátm a

zniení Pražské university vypuzením tí národ, odpovdl
Hus, že pevrat zpsobený temi hlasy nebyl zavinn jím,

\icovy (Doc. 276—285), a-li tato jest úplaá (srov. p>ozn. v Doc, 285),

s lánky svdectví kostniokýoh a pražských. Byly vynechány zejména
všecky lánJky naukového obsahu (kostn. i. 18, 19, 20, 21, 24, 27, 29,

37) patrn proto, že byly ponechány k dalšímu projednávání spolu

s lánky Palcovými. Podivno však, že neprobrán i. kostn. 32 [=^ pražs,

3 a 13) o tom, že Hus kázal, jsa v klatlb, i. pražs. 9—10 o papeži

pronásledovateli víry a i, kostn, 10 a 39 o veejném naizývání Husa
šiitelem a obhájcem blud Viklefo\*ýoh,

* Doc, 276, Srov, kostnických svdectví i, 17 a 22.

' Doc, 276, 278—9, Dále se mluvilo o bezvýznamném i, 26 a 28,

' Doc, 280, Srov. svdectví kostnickýoh i. 22—23, cf. svdectví
pražských i. 7,

* Doc. 280—1. Srov, svdectví kostnických k 13—16,

' Doc, 281. Srov. svdectví kostnickýcii i. 34—35 a svdectví
pražských i. 15.
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nýbrž tím, že národové nechtli státi pi králi ve vci ne-
utrality a odstouipení od ehoe/ Podobn vysvtlil obža-
lobu, že by jeho kázáním povstalo v Praze veliké vzbouení,
tak že by katoilci byli vypuzeni z msta, oloupeni atd.^

Nelze upíti, že Husova obrana byla dstojná a vcná,
tak že objektivní a informovaný soudce musil by rázem po-
znati, na í stran jest pravda a nevinnost. Ale hlavní dva
soudcové, Ailli a Zabarella, nebyli ani objektivní ani ze-

jména dosti informovaní o vlastní podstat eské pe, Ju-
rista Zabarella pojímal tuto pi s úzkého hlediska právni-
ckého, maje obžalobné lánky za pravdivé proto, že byly
dosvdeny dvacíti »znamenitými« svdky (podle slov

Písma Mat, 18, 16, že v ústech dvou nebo tí svdk stojí

každé slovo] ,^ a Ailli, jenž ml vdní zájem pouze o n-
které kontroversy filosoficko-theologické,* díval se na Hu-
sovu vc s pedem zaujatého stanoviska hierarchického a

soudicovského,^ Toto stanovisko bylo pro Husa naprosto

nepijatelné nejen vcn (že by snad chtl tvrdošíjn trvati

na své »neposlušnosti«), nýbrž i formáln, jak ukazuje Alli-

akova formule, aby se Hus pokorn poddal soudu koncilu
na milost a nemilost.*' Ale jak tato formule byla záludná

a bezpodmínená, žádajíc úplnou abdikaci a poddání se

nálezu prelátského sboru hrajícího si na nejvyššího soudce
v církvi a nad církví, ukazují ti podmínky, které byly Hu-
sovy pedloženy již, jak se zdá, v pedveer druhého slyšení

a které znly takto: 1, Hus ml prohlásiti, že kterýkoliv

lánek vyatý z jeho spis jest bludný a proto že jej od-

volá a opak prohlásí; 2, Hus ml vyznati, že skuten kázal

ony lánky, které byly svdky potvrzeny; 3, Hus ml tyto

lánky písežn od\rolati,^ Než Hus tyto podmínky pijmouti

* Doc, 281—2, Srov, svdectví kostnických i, 38,

Doc, 282—3, Stov. svdectví (kostnických i. 9,

' Doc 278.
* Doc, 276—7 fo imiversáliích).
' Doc. 278 (nelze souditi podle svdomí, nýbrž podle dokázaných

svdectví a vyznání obvinného), 279 (o desátcích), 282 (zakiknutí),
283 (temeritas),

' Doc. 282/3.
^ Doc. 105—106. Novotný, 334; týž (v. i Listy 81—83) klade

tento list tepr\'e k 5, ervenoi 1415, ale dvody jeho, a podstatné (pod-

niínky jsou tak urité, že by musily býti Husovi naped oznámeny, což se
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nemohl a proto musila se vc projednati v plném rozsahu/

68, V tetím a posledním slyšení z 8, ervna 1415
byla probírána otázka poslušnosti na základ 39 lánk vy-
braných ze spis Husových,

Ze spisu o církvi objevil se tu nejprve i. 17,
pevzatý z pvodních 42 lánk Palcových, a v zcela

pozmnné podob jako L 15. nové žaloby: »Námstná
moc papežova jest klam, jestliže papež sám nesrov-
nává se s Kristem nebo Petrem v mravích a v život,
aniž jinak pijímá od boha náméstnou moc, ponvadž žádné
jiné následnictví není náležitjší. « Když pišla na tento

lánek ve slyšení e, Hus jej vysvtlil, prav, že moc ne-

hodného papeže jest klama, pokud se týe merita nebo od-
mny, jež by z ní mly následovati, ale nenásledují, nikoliv

však, pokud se týe úadu. Soudcové se tázali, kde jest toto

vysvtlení v jeho knize, Hus odpovdl, že v 2, c, spisu C,

Pále, ale soudcové se tomu usmáli, dívajíce se jeden na
druhého,- Výmluva nebyla pijata a lánek zaazen mezí
30 posledních, pro nž Hus byl odsouzen, a opt v pozm-
nné form jako i. 12. tohoto znní; »Nikdo nezastupuje

Krista nebo Petra, leda ten, kdož jich následuje v mravích,

ježto není jiného píležitjšího následování, a ani nepijímá
jinak od boha prokuratorské moci, ponvadž k vikáskému
úadu požaduje se jak shodnost ve mravích, tak i auto-

rita osoby ustanovuj ící,« Znní toto odpovídá sice

písmen Husovy nauky (jsouc vyato z c, 14 jeho

spisu o církvi), ale neodpovídá jejímu duchu, ponvadž

k audienci ze 7, ervna nehodí; odvolání v této form nebylo vbec
íešt možné a zvlášt s obledem na Zikmunda ncmoíhl koncil naléhati

(hned na odvolání], pece nepesvdují úpln, RoTjhodující je, že

Hus mluví v list o zítejší »audienci« v pítomnosti Zikmundov, což

se na prohlášení rozsudku 6, ervence nemže vztahovati. Také 6. er-
vence nemohlo býti již ei o odpisáhnutí, když Hus je odmítl kolem

30, ervna (Doc. 123/4). Hus ml již ped 6. ervnem pedtuchu od-

souzení a smrti (srov, list z 7. ervna, Doc. 106) a podmínky zde vave-

dené byly zcela v duchu Aillliho, který žádal prosté a bezpodmínené
odvoláni a ohtl míti co nejdíve vc eského kacíe odbytu.

* V list z 7. ervna 1415, Doc, 106—107, brání se Hus možnému
odsuzování posmrtnému pro tvrdošíjné kacíství a prohlašuje, že vždycky

osvdoval ochotu podrobiti se pouení a opravení, odvolání a trestu,

bude-li mu ukázána nepravda.
= Doc. 292.
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Hus znovu v poslední odpovdí lánek vysvtlil v ten smysl,
že nikdo nezastupuje Krista nebo Petra »úadem i záslu-
hou«, jestliže jich nenásleduje v mravích, ponvadž jiné ná-
slednictví není náležitjší; také nikdo že od boha nepijímá
»poid jinou podm'ínkou« (glossa k: aliter) námstnou moc,
nebo k námstnému úadu požaduje se »de congruentia«
i sthodnost v mravech í autorita ustanovitelova/ Pokud lá-
nek v tomto znní jest bludný a kacíský, uvidíme níže
pi výkladu o úadu knžském, a zde jen podotýkáme, že je

ku podivu metamorfosa, jakou tento lánek prodlal od p-
vodní hrubé formy; »Potestas papae non imitantis vitam
Chrísti non est timenda« až k uvedené form poslední; pro-

nuna byla tak dkladná, že pvodní myšlenka o nebání se

a tudíž neposloucháni nehodného papeže úpln cestou zmi-

zela, byvši nahrazena ideou právoplatného držení úadu ná-

mstného.

Postupuj eme-li dále, vidíme v ad 39 lánk na míst
20, a 21. lánky zcela nové, I. 20 byl vyat z c, 17, spisu

o církvi v tomto znní: »Církevní poslušnost jest posluš-

nost podle nálezku knží církve mimo výslovnou autoritu

Písma. « Nám není tato vta neznámá, nebo se pamatu-
jeme, že se vyškytá u Husa nejen v traktátu o církvi, nýbrž

již v betlémských kázáních a ve Výkladu víry," Ale ve všech

tchto spisech vyškytá se tato vta ve spojení s jinými, jež

jí dodávají pravého smyslu. Hus totiž obecn rozeznává

trojí poslušnost: 1, poslušnost duchovní (spiritualis), která

jest ist ili pln podle zákona božího; 2. poslušnost svt-

skou, která jest podle ádných zákonv obanských;
3, poslušnost církevní ili knžskou, která jest po-

dle nalezení knžských mimo výslovnou autoritu

Písma, Každá z tchto poslušností jest náležitá, a
první jest nejlepší, ídíc se nejlepším zákonníkem. Pís-

mem, jež jest stejn neomylné jako nehešitelné. Ale
i druhá a tetí poslušnost jest dobrá potud, pokud se srov-

nává s první, t, j, pokud se ídí svou intencí nejvyšším zá-

konem Písma; není dobrá, jestliže daná nižší norma její,

jíž jest zákon obanský nebo nálezek knžský, staví se proti

' Doc. 226—7.
° Sirav. výš« str, 366 a 390.
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zákonu Písma, A v tomto negativním smyslu rozuml
Hus v Kostnici uvedený výmr poslušnosti církevní/ Pi
výslechu Hus jej limitoval, pravé, že církevní poslušnost,

o níž se v lánku mluví, jest ona, kterou pikazují knží,
pehánjíce (exorbitantes) nkdy pes a mimo výslovnou
autoritu Písma a proti zákonu božímu,^ Oividn mlo tím
býti eeno, že se tu vytýká nepravá poslušnost, t, j, po-
slušnost, jež se ukládá mimo nejvyšší zákon Písma nebo
i proti nmu ve zpsobe nezízených požadavk knžských.
Že tomu tak jest, ukazuje i poslední odpovd Husova tohoto

znní: »Uvedená definice týká se poslušnosti, která se od-

lišuje od explicitní poslušnosti zákona Kristova, jak vy-

svítá z citátu. Ale budiž daleko, že by všecka poslušnost

božího zákona byla ona, která sluje také jedním zp-
sobem poslušnost církevní, «^ Poslední vtou Hus naznauje,
že uznává také dobrou poslušnost církevní, která náleží

k obecné poslušnosti zákona božího. Poslušností vytenou
v žalobném lánku rozumí se pouze poslušnost jsoucí

proti zákonu božímu. Nejvyšší jest explicitní poslušnost

zákona božího, nižší jest (mžeme íci) implicitní posluš-

nost téhož zákona, jíž se rovná dobrá poslušnost církve,

a nejnižší jest špatná poslušnost církevní, lépe eeno cír-

kevnická a knžská,^ která jest protivou poslušnosti první.

V tom smyslu bylo by lze inkriminovaný lánek omluviti

a zbaviti výtky bludností, a dlužno uznati, že pojem, resp.

název »obedientia ecclcsiastica« byl zarážející a že se ho
Hus zbyten držel, zvlášt když jinak uznával církevní

'^ Pravím v Kostnici, ponvadž jinak ve svých spisech neml
tuto poslušnost za špatnou samu o soib; praa-^íf v bellémskýoh kázá-

ních, že každá ze tí poslušností svrchu uivedených jest náležitá (de-

bdta) , Špatnou se stávala teprve tehdy, když byla proti zákonu
Kristovu, Zajímavo, že v pvodním znní Hus mluví vždy o »obedientia

praeter expressam auctoTÍitatem scripturairuim*, teidy o poslušnosti

ve smyslu více mén indíferenitním, kteráž molhla býti implicite pod-

ražena i pos/lušnosti podle zákona božího, avšak ve sporu o vc
Hus, chtje zachrániti pvodní znní, vykládal íc stále více ve smyslu

xcontra legem dei«. ti dále v textu!

' Doc. 295,

' Doc. 227,

* Hus iml-uví o »ob€dien/tia ecclesiajc« (v dobrém smysilu) a

o »oibedientia ecclesiastíca« (ve špatném smyslu].



462 II. O církvi a papeži. Ustavení církve.

zákon a podroboval se mu v teorií i v praksi, pokud nebyl
v odporu se zákonem božím vyjádeným v Písmu,^

I. 21 týkal se poslušnosti jen v peneseném slova
smyslu. Znl: » Jestliže exkomunikovaný od papeže apeluje
ke Kristu, opomenuv soud papeže nebo obecného koncilu,

jest pedem chránn, tak že ho ona exkomunikace nestihá, «^

Dlužno íci, že to byl lánek zkonstruovaný z Husova vý-
kladu (v c, 18 spisu o církvi) o jeho apelaci ke Kristu a že
tudíž byl vyten zcela neprávem, ponvadž se nikde v Hu-
sových spisech nevyskytal jako njaká afirmativní tese.

Proto také z poslední redakce ticeti lánk vypadl,^ Hus
vyložil vc dobe ve slyšení, vyznav, že apeloval ke Kristu
teprve na posledním míst, když v ím nepipustili jeho
prokurátor ke slyšení pes dv léta. Chtl tím íci, že není

pravda, že by opomenul soud papežv a soudem církevním
pohrdal. Ailli, jemuž bželo o potrestání Husovo práv
proto, že Hus se povznášel ped útiskem nad církevní ády,
namítl ironicky, že se Hus chce snad povyšovati nad sv.

Pavla, který, byv utlaen v Jerusalem, apeloval nikoliv ke
Kristu, nýbrž k císai. Námitka nebyla místná, nebo Pavel

apeloval k císai, stoje ped svtským soudem Festovým
v Cesareji a nechtje býti souzen v Jerusalem (Sk, 25,

10-11), Proto Hus dobe Aillimu odpovdl, prav, že by
Pavel byl odsouzen za kacíe, kdyby tehdy apeloval ke

Kristu, a pece že apeloval k císai ne z vlastního poinu,
nýbrž z vle Kristovy (Sk, 23, 11), Ve svrchovaném útisku

že není úinnjší apelace nad apelaci ke Kristu, Ale otcové

koncilu se Husovi smáli a vytýkali mu, že vykonával knž-
ský úad, jsa v klatb, Hus to piznal, ale pravil, že tak

^ Po stránce heuristické pekvapuje, že lánelc tento za bludný
Trytilášený nevyskýtá se již mezi 42 lánky Palcovými. Patrn Pále,
znaje smysil a formu Husových výklad, neml vtu za závadnou
(proto ani ve svých spisech proti Husovi s ní nepolemisuje), avšak

Ailli, jenž, jak se zdá, revisi lánk piTiovádl s knihami Husovými
v ruce, tento »blud« vytkl,

' I tento lánek byl no^-ý a pravdpodobn byl opt vytknut
od Ailliho (šlo o opomenutí soudu papežova nebo koncilu!). Ailli

mohl býti na upozornn Gersonem, u nhož se vyškytá jako i, 19,

^ Podle Sedláka zasluhuje to povšimnutí, St, t. II. 17, S hle-

xliska našeho výkladu zasluhuje to povšimnutí jen proto, že se v tom
jeví libovolná práce i druhé komise.



I. 21 o apelaci hs Krislu a L 23 o kázání. 463

inil »suib appel:latione«, a nemaje absoluoe od papeže.^

I nebylo dobe možno, aby koncil, uváživ, že Hus apeloval ke
Kristu teprve po apelaci k papeži, odsoudil onu apelaci jako

bludnou, a proto, jak eeno, inkriminovaný lánek z po-

slední žaloby vypustil. Odmítl tím nepímo všecku jízlivou

a sofistickou argumentaci, kterou Pále stihal Husa pro

jeho apelaci ke Kristu,'

I. 23 obsažený v 39 láncích v posledním slyšení pro-

bíraných týkal se svobody kázání a tím nepímo poslušnosti

církevní autority. Je to nová parafrase i, 17-15 o moci
papežské. Znla takto: »Knz Kristv, který jest živ podle
zákona Kristova a má známost Písma i náklonnost k vzd-
lávání lidu, má kázati bez ohledu na pedestenou klatbu.

Jestliže pak papež nebo jiný pedstavený zakáže tak dispo-

novanému knzi kázání, nemá poslechnouti, « Tento lánek
byl vyat z c, 20, spisu o církvi a shoduje se s tekstem i vy-

jaduje správn Husovu myšlenku,'' Víme, jak Hus tento

lánek odvodoval (kázání slova božího jest pikázání
boží udílené pi ordinaci), a také víme, jak Pále lánek ten

popíral,* Pi výslechu v Kostnici nebyl spor o vlastní moc
kázání, nýbrž o výkon této moci ve speciálním pípad zá-

kazu kázání pod trestem klatby. Jinými slovy eeno, b-
želo o otázku platnosti a úinnosti trestního opatení ve
vci kázání, zdali totiž nejvyšší trest církevní, klatba, má
a mže zabrániti i úkon kazatelský. Husv názor byl v té

píin velice odvážný vi církevní moci, ale chceme-li mu
býti právi, musíme si uvdomiti všecky jeho prvky. Zákla-

dem byl princip o božském poslání, ba pikázání kázati

slovo boží; podle Husa každému knzi jest pi ordinaci

udlen zároveJ kazatelský úad (officium praedicantis) , a
ponvadž boha jest poslouchati více než lidí, má knz ká-

zati stále i proti zákazu lidskému. Právnicky mohlo by se

íci, že podle Husa uschopnní k úadu kazatelskému pi-
náší samo sebou také absolutní oprávnní k jeho vykoná-

vání, kteréž se dje mocí knžského úadu bez rozdílu or-

diná a neordiná. Kdežto podle ikatolického církevního

' Doc. 295.

Stov. výše str, 421 (De ©cel. c. 43),
^ Srov. výše sir, 403,
* Srow výše str, 420—421. (De ecclesia c. 43).
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práva jsou papež, biskupové a zvlášt privilegovaní knží
oprávnni ke kázání prostou mocí svého úadu a všichni
ostatní knží musí míti k tomu od ordináe aprobací, zmoc-
nní a povolení (licentia),^ jsou podle Husa všichni »knéží

Kristovi«, pokud jsou vnitn kázání schopni, t, j, pokud
jsou živi podle zákona Kristova a mají známost Písma a
náklonnost ke kázání, eo ipso oprávnni vykonávati tento

úad, resp, mandát božský. Ku podivu nechali kostnití
soudcové tento podstatný rozdíl pojímání církevního a Hu-
sova stranou a vedli spor o zabraování kazatelského úadu
církevní censurou; ovšem i to byla vc dležitá zvlášt se

stanoviska církevní autority, Husova tese byla položena

opatrn: toliko knz žijící podle zákona Kristova nemusí
dbáti pedestené klatby, která by mu bránila v kazatel-

ském úad. Pi výslechu vysvtlil Hus, že pedestenou
klatbou rozumí nespravedlivou a neádnou (inordinata)

,

vynesenou proti poadu práva i proti božímu pikázání; ta-

ková klatba že jest vpravd požehnáním pro dobrého ka-

zatele ped bohem. Než Zabarella nepipustil tento výklad,

podotknuv krátce, že podle práva dlužno se báti i nespra-

vedlivé klatby,- lánek byl pojat do poslední žaloby a pes
glossu Husovu o pedestené klatb, t, j, nespravedlivé, ne-

ádné a ze špatnosti vynesené, byl odsouzen jako bludný.

Bylo by zbyteno zachraovati jej poukazem na jeho mravní

smysl a evangelický pvod; podle církevního zákonodárství

má ordinarius (papež pímo nebo biskup z papežské auto-

ritv) právo odníti každému knzi licenci ke kázání, jakmile

shledá, že knz káže bludy; nezáleží pi tom, zda se toto

odntí dje klatbou nebo jinou censurou církevní, ani se

neiní rozdílu mezi knzem obyejným nebo knzem
zvlášt ke kazatelství zmocnným.' Avšak pes to možno
konstatovati, že blud Husv nebyl nikterak pohoršlivý* (ne-

mluv o tom, jak byl jeho situací vysvtlitelný a omluvi-

telný] a že byl mén »klamný« než 14, i. Viklefv, podle

nhož jest každému jáhnovi nebo knzi dovoleno kázati

' H i n s c h i u s IV, 454 sq,

2 Doc, 297,
' Hinschius IV, 459.
* Za pohoršllivý a podvraitnÝ jej prohlašuje Gerson, jenž jej

vytýká v i. 6, Doc. 86.
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slovo boží bez autority stolice apoštolské nebo katolického
biskupa, Hus tohoto lánku vbec nehájil a v kostnické od-
povdi pipustil, že tento lánek mže míti dobrý smysl
pouze ve smyslu, že knézi nebo jáhnovi bylo by volno ká-
zati bez zvláštního dovolení ve veliké toliko nouzi,^

S i, 23, úzce souvisí i. 24. tohoto znní: »Každý, kdo
pijal kazatelský úad, pistoupiv ke knžství, má také vy-
konávati svj mandát, nehled k pedestené klatb. « Mla-
doovic Doc, 297 sice praví, že tento lánek zní v knize

jinak (aliter),'' avšak pes jinou stilisaci myšlenka Husova
je tu vyjádena správn: každý kazatel má plniti svj man-
dát, nehled k falešné klatb. Hus podal k nmu vysvtlení
teprve v poslední své odpovdi (k i. 18), že je to názor
mnohých svatých, Augustina, ehoe, Isidora a j.' a že

pedestenou klatbou rozumí se klatba nespravedlivá, ne-

ádná a ze špatnosti vydaná.^ Ale lánek byl odsouzen
(= i, 19) z týchž asi dvod, jako lánek pedcházející.

K otázce poslušnosti Husovy mohly by se potáhnouti

ješt i, 25 o církevních censurách a i, 26 o interdiktu,

avšak ponvadž tyto lánky vtším právem náležejí k ná-

sledujícímu odstavci o ímské církvi a papeži, probereme je

na onom míst. Zde se spokojíme v^'^tknouti jen ješt i. 33.

o odsouzení knh Viklefovych, ponvadž tato vc souvisí

úzce s Husovým procesem osobním. Že ležela žalobcm
a soudcm velice na srdci, ukazuje prostá skutenost, že

totéž se Husovi piítalo za vinu na dvou místech svdectví

kostnických a bylo již vyšetováno ve slyšení 7, ervna. Nyní

byl lánek stilisován (podle Husova spisu C, Pále, Opp. I.

260a, 324b) takto: »Odsouzení 45 lánk Viklefovych od

* Ht!S hájil r. 1412 14. lánek Vikflefv, podíle nhož li, kdož pro

klatbu lidskou opomíjejí káizati nebo slyšeti slovo boží, jsou exkomu-

nikováni a budou jmíni pi poslediním soud zrádci Kristovými (v, výše

sír. 388). V Kostnici ipipustil, že tento lánek mže míti pravý smysl

pouze v takovém pípad, jako byl jeho vlastní, t. j. že Hus kázal,

nedbaje klatby, kterou pro odvrácení obediencp eské od ehoe stihl

jej pražský arcilbisikup, suispendovav jej s kazatelství a s úadu.
Sedlák 306*.

' Sedlák 306*.
* Jak zní v c. 20. spisu o církvi, v. výše str. 403 pozn 4.

* Hus uvádí výroky tchto svatých na uv. míst v c. 20.

* Doc. 228,

Kybal, Uení M. Jana Husa. ^^
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doktor bylo nerozumné a nesprávné a píina jimi uvá-
dná jest lichá, totiž že žádný z nich není katolický, nýbrž
každý jest bu kacíský nebo bludný nebo pohoršlivý.«
V pedcházejícím slyšení, jak víme, Hus vyznal, že nesou-
hlasil s pražským odsouzením Viklefa z dvodu svdomí
(že by bludnými byly i L 4, 18 a 33) a z nedostatku d-
kazu doktorv,^ Ve slyšení z 8. ervna soudcové nejprve
uvádli Husovu poznámku o »doctores praetorii«, kteí sice

odsuzovali ty, kdož provádli Viklefv lánek o desát-
kách a oblaci, ale na radnici žádali, aby jim byl census ja-

kožto almužna navrácen, k emuž Hus poznamenal (podle
De eccl, 255): »Radovali se, odsuzujíce, ale truchlí, census
dávajíce,« Potom Ailli pipomenul Husovi jeho dívjší
prohlášení, že nechce brániti žádného bludu Viklefova, ale

že spisy jeho ukazují, že veejn hájil tyto lánky; ve
spisech jeho že je mnoho pohoršlivého a tžkého. Hus od-
povdl, že vskutku nechce hájiti bludu Viklefa! ani koho
jiného; souhlasiti prost s odsouzením zdálo se mu býti

proti svdomí, ponvadž nebylo uvedeno žádné Písmo proti

lánkm, a proto také hned s ním nesouhlasil; speciáln ne-

souhlasil proto, že jejich dvod, jenž jest kopulativní ili

složený ze dvou obecných proposic, z jedné prost záporné
al z druhé kladné, nem.že býti verifikován podle svých á-
stek pi každém lánku,^ Pes to lánek byl odsouzen ve
znní lehce pozmnném,^ a Hus, nechtje a nemoha des-

avouovati celé své slavné tažení proti paušálnímu odsou-

zení Viklefova uení, nepokusil se pipojiti ve své poslední

odpovdi ani písmenka k thesi, ji^ nl proti svému »sv-
domí«,

A tímto slovems jež bylo nejen heslem jeho vdeckého
boje proti znásilování svobodného snažení naukového a

mravn-politického, nýbrž i nervem jeho teorie i prakse po-

slušenské, cele biblické a etické, možno skoniti i tento

výklad.

^ Srov. výše str. 457.
' Dog. 304.
' Ke slovu »ficta« bylo piipojeno slvko »niale«, Doc. 229.
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